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ச�ொல்லுகிஜேQன்

ஜே�க்கிழொர் எத்தடைனஜேIொ ச�ொதுக்கூட்�ங்களில் ஜே�சியிருத்தல் கூடும். அக்கொலத்து �க்களுக்கு அவர் 
எத்தடைனஜேIொ அறிவுடைரகள் கூறியிருத்தல் கூடும். அவ்வொஜேQ,கவிச்�க்கரவர்த்தி கம்�னும்,ஆசுகவி 
கொளஜே�கமும், எல்லப்� நொவலரும், இன்னும் �லரும் ஜே�சியிருத்தல் கூடும். எனினும், அவர்களுடை�I 
கவிடைதகள் ந�க்குக் கிடை�த்திருக்கின்Qனஜேவ Iன்றி அவர் களுடை�I ச�ொற்ச�ொழிவுகள் ந�க்குக் 
கிடை�க்கவில்டைல.

ச�ன்Q நூற்Qொண்டில் வொழ்ந்த இரொ�லிங்க அடிகளொரின் �முதொIச் சீர்திருத்தச் ச�ொற்ச�ொழிவுகளும் 
ந�க்குக் கிடை�க்கவில்டைல.

நம் நொட்டை�ப் ச�ொறுத்தவடைரயில் 1902-ல் சவளிவந்த நொகப்�ட்டினம் ஜே�ொ. வீரப்� ச�ட்டிIொர் 
அவர்களின் ச�ொற்ச�ொழிவு நூஜேல ந�க்குக் கிடை�த்திருக்கும் முதல்நூல் என்று நொன் கருதுகிஜேQன். 

ச�ன்Q நூற்Qொண்டில் வொழ்ந்த ஜே�ச்�ொளர்களில் நூற்றுக்குத் சதொண்ணூறு ஜே�ர் ஆண்�வடைனப் �ற்றியும், 
அடிக்கடி அவதொரங்கடைளப் �ற்றியுஜே� ஜே�சி வந்தனர். இந்த நூற்Qொண்டில் வொழும் ஜே�ச்�ொளர்கள், 
அரசிIடைலப் �ற்றியும், விஞ்ஞொனத்தின் அவசிIத்டைதப் �ற்றியும் அன்Qொ�ம் ஜே�சிவருகின்Qனர்.

அன்டைQI ஜே�ச்�ொளர்களின் ச�ொற் ச�ொழிவுகளிலிருந்தும், இன்டைQI ஜே�ச்�ொளர்களின் 
ச�ொற்ச�ொழிவுகளிலிருந்தும் நொட்டுக்குப் �Iன்�டும் நல்ல�ல கருத்துக்கடைளத் சதொகுத்து என் �கன் 
கல்லொ�னி�ம் சகொடுத்ஜேதன். அவன், அதடைன இப்ஜே�ொது ஒரு நூலொக சவளியிட்டிருக்கிQொன்.

ச�ொன்னொர்கள் என்னும் இந்த ‘நொக்குநூல்’ கற்Qவர்களுக்கும் �Iன்�டும். �ற்Qவர்களுக்கும் �Iன்�டும்.
�ற்Qவர்களுக்குப் �Iன்�டு வடைதக் கொட்டினும் ஜே�டை�ப் ஜே�ச்�ொளர் களுக்கு இது மிகவும் �Iன்�டும் 
என்ஜேQ கருதுகிஜேQன்.

சுரதொ
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�க்கம் 5-20

நொன் இன்று உங்களுக்கு வழங்கும் இந்தக் கஸ்தூரியின் �ணத்டைதப்ஜே�ொல், என் �கனுடை�I புகழ் 
இப்புவிசIங்கும் �ரவட்டும்.

—ஹி�ொயூன் (15-10-1542)
(அக்�ரின் தந்டைத)

நொம் �மீ�த்தில் ந�த்திக் சகொண்டிருக்கும் கொரிIங்கடைளப் �ற்றி உலகத்தொர் என்ன நிடைனப்�ொர்கள்? 
�ற்று கவனியுங்கள்? �ந்திர நொகூரிலுள்ள கவர்னரொலும், அவருடை�I �டை�ஜேIொரொலும் 
ஜேகட்டுக்சகொண்��டி அவர்களுடை�I பிரதிநிதிகள் மூல�ொய் யுத்தமின்றி சும்�ொ யிருப்�தொய் 
ஒப்புக்சகொண்� �ொதிரி உ�ன்�டிக்டைககள் இருதரத்தொர்க்கும் �ம்�தங்களொய் நிற்கின்Qன அல்லவொ? 
நவொப்பு என்ன நிடைனப்�ொன்? வொக்குறுதிகள் ச�ய்த பிQகு நொம் தவறினொல் உலகத்தொர் நம்டை� அற்�ர் 
என்றும், நிIொIம் இல்லொதவர்கள் என்றும் தூற்றுவொர்கள், ஆதலொல், வொட்ஸனின் கருத்து எவ்வொறு 
இருப்பினும் அடைதத் தள்ளிவிட்டு நொம் தீர்�ொனம் ச�ய்த�டி உண்டை�டைIப் பின்�ற்றுஜேவொம்.

—ரொ�ர்ட் கிடைளவ் (4-3-1757)

என்னுடை�I வொரிசுகடைளத் தருவித்து என் 4மீடைனக் சகொடுக்க ஜேவண்டும். என்னுடை�I 4மீன் 
ச�ொத்துக்கடைள Iொவும் என் �ந்ததிகளுக்குக் சகொடுத்து விடுவதொகவும், நொன் அடை�த்திருக்கிQ தரு� 
நிடைலIங்களுக்கு நொன் ஏற்�டுத்தியிருக்கிQ பிரகொரம் Iொவும் ஒழுங்கொக ந�த்தி வருவதொகவும், நீங்கள் 
இப்ச�ொழுது எனக்கு உறுதிச�ொழி தரஜேவண்டும். அதற்கு அத்தொட்சிIொகக் கவர்ன்ச�ண்டு கத்திடைIப் 
ஜே�ொட்டுத் தொண்டி நீங்கள் �த்திIம் ச�ய்து தரஜேவண்டும்.இது �த்திIம்.

—�ருது�ொண்டிIர் (10-10-1801)

(தூக்கிலி�ப்�டுவதற்கு முன் சகொடுத்த �ரணவொக்குமூலம்)

கவி வர்ணடைன மூடைளயினின்று �டைQந்து நீங்குவது ஜே�ொல, இரொ4ொரொம் ஜே�ொகன்ரொய் நம் 
�த்தியிலிருந்து �டைQந்து விட்�ொர். என்Qொலும் அவரது �கவொ�த்தொல் உண்�ொன நற்�லன்கள் இந்த 
நொட்டிலும், அவரது தொய் நொ�ொகிI இந்திIொவிலும் என்சQன்றும் அழிIொ�ல் நிடைல ச�ற்றிருக்கும். 
அம்�கொன் கொலஞ்ச�ன்று விட்�ொசரன் Qொலும், அவரது நல்வொழ்வும், நற்ச�Iல்களும் நம்டை� 
எப்ஜே�ொதும் அவடைர நன்றியு�ன் �ொரொட்டி, அவர் வழியில் ந�க்கச் ச�ய்யும் என்�தற்கு ஐIமில்டைல.

—�ொக்ஸ் �ொதிரிIொர் (27-9-1833)

(இரொ4ொரொம் ஜே�ொகன்ரொய் �டைQந்த நொளன்று பிரிஸ்�ல் நகரத்தில் நடை�ச�ற்Q இரங்கற் கூட்�த்தில்)

நண்�ர்கஜேள! எனக்கு இவ்வுலக வொழ்க்டைக முடிந்தது; விண்ணுலக வொழ்க்டைக கிட்டிற்று. நம் 
குரு�ொர்களொன நொனக் முதலிஜேIொரு�ன் நொனும் வொழும் �ொக்கிIத்டைத Iடை�Iப் ஜே�ொகிஜேQன். என் �கன்
கொரக் சிங்கஜேன எனக்குப் பின் அர�ொள ஜேவண்டிIவன். ஆதலின், நீங்கள் எனக்கு எப்�டிக் கீழ்ப்�டிந்து 
நொட்டை� ஜே�ன்டை�Iடை�Iச் ச�ய்தீர்கஜேளொ, அவ்வொஜேQ இவனி�மும் ந�ந்து சகொள்ளுங்கள்.

—�ஞ்�ொப் �ன்னன் ரஞ்சித் சிங் (27-6-1832)

நொன் ஒரு ச�ண் என்Q முடைQயில் �ணம் ச�ய்து சகொள்ளப் ஜே�ொகிஜேQஜேனIன்றி, �கொரொணி என்Q 
கொரணத்தினொல் அல்ல. ஆகஜேவ எல்ஜேலொருக்கும் ந�ப்�து ஜே�ொல எனக்கும் ஜேவதப்�டிதொன் திரு�ணம் 
நடை�ச�Q ஜேவண்டும்.

—விக்ஜே�ொரிIொ �கொரொணி (10-2-1840)

இந்த நல்ல ஜேநரத்தில் என் �னப்பூர்வ�ொன விருப்�த்ஜேதொடு உங்களுக்குச் சில ச�ய்திகடைளப் �ற்றிச் 
ச�ொல்லக் கருதுகிஜேQன். இந்தக் கட்டி�த்தின் அருகில் வந்திருக்கும் ச�ருங் கூட்�த்தினசரல்ஜேலொரும் 

5



ஜேகட்கு�ொறு ச�ொற்ச�ொழிவொற்Q ஜேவண்டு�ொயின், இடிமுழக்கம் ஜே�ொன்Q குரலு�ன் ஜே��ஜேவண்டும். 
ஆதலினல் என் அருகிலிருந்து ஜேகட்�வர்கள் எல்ஜேலொரும் நொன் ஜே�சும் விஷIங்கள் அடைனத்டைதயும் 
பிQருக்குச் ச�ொல்லும்�டி ஜேவண்டிக்சகொள்ளுகிஜேQன். கொஞ்சிபுரம் �ச்டை�Iப்� முதலிIொசரன்�வர் 
தரு� எண்ணத்ஜேதொடு தம்முடை�I திரண்� ச�ொருள்கடைளக் ஜேகொயில்களுக்கும் பிQ தரு�ங்களுக்கு�ொகச் 
ச�லவழித்தொர். அவருக்குச் �ந்ததிIொவது, ஜேவறு உரிடை�Iொளர்களொவது இல்லொ�ற் ஜே�ொன�டிIொல், 
அவருடை�I வம்� ஆ�ொரப்�டி தம்ச�ொருள்கடைளசIல்லொம் �த்திரம் �ொவடிகள் கட்டுவதற்கொகவும், 
வறிஜேIொர்கட்கு அன்னதொனம், வஸ்திரதொனம் ச�ய்வதற்கொகவும் டைவத்துவிட்டுக் கொல�ொனர். 
அவருடை�I எண்ணத்திற்கும், இந்து 4ன �மூகத்தொருடை�I வழக்கதிதிற்கும் ச�ொருந்தினது ஜே�ொல் 
சுப்ரீம் ஜேகொர்ட்�ொரவர்களுடை�I தீர்�ொனத்தின்�டி இந்நொட்டுக் கல்வி வளர்ச்சிக் கொக நொன்கு லட்� 
ரூ�ொய் வடைரயிலும் தரப்�ட்�து. இவ்வளவு ச�ரிI சதொடைகடைIச் சிடைதந்து ஜே�ொக சவொட்�ொ�லும் 
களவொ� சவொட்�ொ�லும் இந்த விஷIத்துக்கொக கொப்�ொற்றுகிQ நிமித்தம் நொன் எவ்வளவு கஷ்�ம் 
எடுத்துக் சகொண்ஜே�ன். ஜே�ற்�டி முதலிIொர் ச�Iரொல் தரு�க்கல்விச் �ொடைலகள் ஏற்�டுத்துவதில் 
எவ்வளவு என்னுடை�I ஒய்வு ஜேநரங்கடைளச் ச�லுத்தி வந்ஜேதன். அது அடைனவருக்கும் சதளிவொகத் 
சதரியும். இவ்வொறு நொன் ச�ய்தடைதப் �ற்றிச் சிலர் �ழிச்ச�ொல் கூறும்�டி இருந்த ஜே�ொதிலும், அது 
சவளிக்கு வரு�ொயின், எனக்கு அதனல் ஜே�ன்டை�யும், திருப்தியும் உண்�ொகும்.

—4ொர்ஜ் நொர்ட்�ன் (2-10-1846)
(ச�ன்டைன சுப்ரீம் ஜேகொர்ட் அட்சவொஜேகட் ச4னரல்)

நொன் உள்ஜேள �த்துப் �திடைனந்து தினம் இருக்கப் ஜே�ொகிஜேQன். �ொர்த்து அவநம்பிக்டைக அடை�Iொதீர்கள். 
ஒரு கொல் �ொர்க்க ஜேநர்ந்து �ொர்த்தொல், Iொருக்கும் ஜேதொன்Qொது. சவறும் வீ�ொகத்தொன் இருக்கும்�டி 
ஆண்�வன் ச�ய்விப்�ொர். என்டைனக் கொட்டிக் சகொண்�ொர்.

—இரொ�லிங்க அடிகள் (30-1-1874)

நொன் ஜே�ொய்ச் ஜே�ர்ந்த மிஷன் �ொ��ொடைல சு�ொர் மூன்று �ொதத்திற்குள் கலொ�ொடைல ஆகிவிட்�து. 
வித்துவொன் H.A. கிருஷ்ணபிள்டைள எங்களுக்குத் தமிழொசிரிIரொக வந்தொர். அவர் சிவந்த ஜே�னியும் 
ச�ல்லிI உருவமுடை�Iவரொய் இருந்தொர். என் தகப்�னொடைரப் ஜே�ொன்Q �ொIலொக இருந்தொர். 
கம்�ரொ�ொIணத்டைதப் �ொரொ�ல் ஒப்புவிப்�ொர்.

— தொ�ஸ் கதிர்ஜேவல் நொIனர் (17.9-1879)
(H. A. கிருஷ்ணபிள்டைளயின் �ொணவர்)

நொம் எண்ணுவதிலும் அதிக�ொய், உலகத்தில் �ொதுக்களும் ச�ரிஜேIொர்களும் இருக்கலொம். ஆனொல் 
அவர்களுக்குரிI �திப்டை�யும் �ரிIொடைதடைIயும் சகொடுக்க, நொச�ல்லொம் �னம் வருந்துவஜேதன்? 
ஒருவனுடை�I புகழ்நிடைலIொனதொ என்�டைத நீ அறிI விரும்பினொல், ச�ரிI நூல் நிடைலIத்திற்குப் ஜே�ொ. 
உண்டை�Iொன நிடைலஜே�சQன்�து, ஒருவனது மிகச் சிQந்த ச�Iல்கஜேளIொகும். ஆடைகIொல், இரொ4ொரொம் 
ஜே�ொகன்ரொய் என்னும் இம் �கொபுருஷனுடை�I வரலொற்டைQப் �டித்து நொமும் நற்குணமும் நன் 
முIற்சியும் உடை�Iவர்களொய், ஒன்Qொன �ர�ொத்து�ொடைவ அன்பு�ன் உ�ொசித்து, அவரது 
டைகங்கரிI�ொகிI நற்ச�Iல்கடைளச் ச�ய்து ந�து வொழ்நொடைளப் �Iனுள்ளதொய்ச் ச�ய்யும்�டி 
முIலுஜேவொ�ொக.

—�ொக்ஸ் முல்லர் (27-9-1883)

[பிரிஸ்�ல் நகரத்தில் நடை�ச�ற்Q இரொ4ொரொம் ஜே�ொகன்ரொய் 50-வது நிடைனவு விழொவில்]

கல்வி, நொகரிகம் முதலிIவற்Qொல் ச�ழிப்புற்ஜேQொங்கும் நொடுகளில், எடைவசIடைவ நன்டை� என்று 
ஜேதொன்றுகின்Qனஜேவொ, அடைவகடைள இந்திIொவின் சீர்திருத்தத்தின் ச�ொருட்டுப், �Iன்�டுத்தி 
இவ்வித�ொய் இந்திIொடைவயும், இங்கிலொந்டைதயும் என்றும் �ொQொத �ங்கிலிகளினல் இடைணப்�தன் 
ச�ொருட்டுச் ச�ய்Iப்�டும் ஒவ்சவொரு சிறு முIற்சியும் , அரசினர் அளிக்கும் எல்லொப் �ரிசுகளுக்கும் 
ஜே�லொனசதன்ஜேQ நொன் கருதுகிஜேQன். இப்�டிப்�ட்� சிQந்த ச�Iல்கடைளச் ச�ய்வதில் �ல்ஜேவறு 
இடை�யூறுகளும் இன்னல்களும் ந�க்குத் ஜேதொன்றும். இப்�டிப்�ட்� தடை�கள் இதில் �ொத்திர�ல்ல 
�னிதன் தன் வொழ்நொடைளச் ச�லவி�க்கூடிI �ற்�ல கொரிIங்களிலும் இருக்கின்Qன. ஆதலொல், 
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இவற்டைQச் ச�ய்து நிடைQஜேவற்றுவதற்கு உதவி ச�ய்யு�ொறு, ச�ன்டைனக் கிறித்தவ கல்லூரிப் �டைழI 
�ொணவர்கள் அடைனவடைரயும் நொன் அடைழக்கிஜேQன்.

—�ொக்�ர் வில்லிIம் மில்லர் (30.4.1884)
[ச�ன்டைன ச�ஜே�ொரிIல் �ண்��த்தில்]

கொடைலயில் �டுக்டைகடைI விட்ச�ழுந்து �சியினல் �டைழI �ொதத்டைத உண்டு எக்கொ ஒன்று 14-அணொ 
வீத�ொக �த்தம் ஜே�சி பிருந்தொவனத்துக்குப் புQப்�ட்டு அன்று �ொடைல 5 �ணிக்கு பிருந்தொவனத்தில் 
ஜே�ர்ந்து, ஸ்ரீ ஜே�ட்ஜீ அவர்களுடை�I ச�ரிI ஜேகொயில் கொரிIஸ்தர் அப்�ொ�ொரிIவர்கடைளப் �ொர்க்க, அவர் 
வந்து அந்தக் ஜேகொயிலுக்குள்ளொகஜேவ ச�ரிI ச�த்டைத வீட்டை� ந�க்குத் தIொர் ச�ய்து சகொடுத்தொர். 
உ�ஜேன கடை� வீதிக்குப் ஜே�ொய் ஜேவண்டிI �ொ�ொன்கடைள வொங்கி வந்து �டை�த்துச் �ொப்பிட்டு �ொடி 
ஹொலில் �டுத்ததில், அன்று கொற்ஜேQொடு கூ� ச�ய்த �னியினொல் �ட்� �ொட்டை� ச�ொல்லி முடிIொது. 
என்னி�மிருந்த உIர்ந்த விடைலயுள்ள கம்�ளிகள் அடைனத்டைதயும் ஜே�ொட்டு மூடியும்; சநருப்டை�க் 
கனப்�ொக்கி அருகில் டைவத்தும் குளிர் தீரவில்டைல. இந்த குளிரினொல் �ல் வலியும், தடைலவலியும் கண்டு 
தூக்கமும் வரவில்டைல. ஆகஜேவ இரசவல்லொம் அவஸ்டைதப் �ட்ஜே�ொம்.

—�க�ொலு நரசிம்�லு நொயுடு (20-1-1887)

தற்ஜே�ொது அஜேநகம் புத்தகங்கள் பிரசுர�ொகின்Qன. இவற்Qொல் வொ�கர்கடைளக் கொட்டிலும் 
ஆசிரிIர்களுக்ஜேக அதிக லொ�ம். இது தவிர, ஒரு புத்தகம் �டைQந்தவு�ன் �ற்சQொரு புத்தகம் 
சவளிவருகிQது. இவ்விதம் சவளியீட்டிற்குக் குடைQஜேவ இல்ஜேல. ஒருவருடை�I அபிப்பிரொIம் புத்தக 
ரூ�த்தில் வந்துவிட்�து என்Q கொரணத்டைதக் சகொண்டு, அவடைர வி� அதிக �திப்டை� அதற்குக் 
சகொடுக்கக் கூ�ொது. கண் கவரும் "விதத்தில் பிரசுரிக்கப்�ட்டு, கண்� �த்திரிடைககளில் எல்லொம் 
ச�ரும்�ொலும் அவற்றின் ஆசிரிIரொஜேலஜேI எழுதப்�ட்� மிகவும் திருப்திகர�ொன வி�ரி�னத்டைதக் 
சகொண்� புத்தகங்கடைளப் �டிக்க நீங்கள் ஆவல் சகொள்ளக் கூ�ொது. �டிக்கும் வழக்கம் �ொரொட்�த் 
தக்கது; ஆனொல் அது புத்தி�ொலித்தன�ொக இருக்க ஜேவண்டும். ஜேநொக்க�ற்Q �டிப்பு தகொது. சுI�ொகச் 
சிந்திக்கவும் உங்களுக்கு ஆடை� இருக்கஜேவண்டும்.

—�ர். வி. �ொஷ்Iம்ஐIங்கொர் (28-3-1893)

(�ல்கடைலக் கழகப் �ட்��ளிப்பு விழொவில்)

இந்த சநல்லிக்கனியில் �ொதிடைIத் தவிர நொன் என்னுடை�Iசதன்று ச�ொல்லத்தக்க ஜேவறு ச�ொருஜேள 
இல்டைல. நொன் �ொர்வ ச�ள�னொக இருந்தும், �ற்Qவர்களுக்குக் சகொடுப்�தற்கு என்னி�ம் 
ஒன்றுமில்டைல. இந்த இம்டை�ச் �ொம்ரொஜ்Iத்டைதயும், நீர்க்குமிழி ஜே�ொன்Q நிடைலயில்லொப் 
பிரபுத்துவத்டைதயும் சவறுத்துத் தள்ளிஜேனன். நொன் �க்கடைள ஆள்கின்ஜேQன். ஆயினும், என்டைனத் 
துக்கம் ஆள்கின்Qது. ச�டியிலிருக்கும் �லர் கொம்பு�ன் கூடியிருக்கும் வடைரயில் ஜே�ொபிக்கும். அது 
நிலத்தில் விழுந்தபிQகு வொடி உலர்ந்து ஜே�ொகும். அப்�டிஜேI நொனும் கொலம் கழித்து வருகின்ஜேQன்.

ச�ளரிI �க்கரவர்த்தி அஜே�ொகன் (கி. மு)

தற்கொலத்தில் தமிழ் அபிவிருத்திக்கொக அதிக�ொய் உடைழத்து வரு�வர்கள் Iொழ்ப்�ொணிகளொன கனம்' 
தொஜே�ொதரம் பிள்டைள, கனம். ஜே4. ஜேவலுபிள்டைள, ச�ரிI �ட்�ம் ச�ற்Q கனம். அரங்கநொத 
முதலிIொரவர்கஜேள. இவருள் கனம். தொஜே�ொதரம் பிள்டைள ஏட்டுப் பிரதிகளொய் '�ங்கி �டைQந்து கி�ந்த 
தமிழ் இலக்கண இலக்கிIங்களில் அஜேநகத்டைதக் கண்ணும் திருஷ்டி குடைQIத் தக்கதொக சவகு 
கஷ்�த்து�ன் வொசித்துத் திருத்திப் ஜே�ர்த்சதழுதி, மிகுந்த ச�ொருட்ச�லவும் ச�ய்து, அச்சிIற்றித் தமிழ்ப்
�ொடைஷயின் சிQப்புப் பிQருக்கு விளங்க மிகக் கருத்ஜேதொடு உடைழத்து வருகிQொர்.

—ஜே�ரொசிரிIர் ஜே�விட் ஜே4ொ�ப். பி. ஏ., (1897)

நொம் நம்முடை�I ச�ளகரிIத்திற்கொகஜேவ இந்திIொடைவ ஆளுகின்ஜேQொஜே� Iல்லொது இந்திIர்களின் 
ச�ளகரிIத்திற்கொக வல்ல. இரொஜ்I �ரி�ொலனத்தில் ஒன்றும் ச�லவழிக்கொ�ல் �கலவற்டைQயும் 
சுரண்டுவதனொல், நொம் க�வுள் முன்னிடைலயில் அ�ரொதஞ் ச�ய்தவர்களொகின்ஜேQொம். இந்திIொவின் 
ச�ொருளொதொர விஷI�ொக ஆரொய்ச்சிச�ய்தொல் இந்திIொ இங்கிலொந்துக்குக் கப்�ம் கட்டிவருவஜேத நம் 
ஆளுடைகயின் ச�ரிI குற்Q�ொகும்.

7



�ம்�ொய் கவர்னர்–�ர் 4ொன் �ொல்கம்
(1827-ல் �ொரொளு�ன்Qத்தில் ஜே�சிIது)

ச�ண் டைவத்திIர்கடைளக் குறித்து ஒரு வொர்த்டைத கூறுகிஜேQன். இந்திIொசவங்கும் ஆண் டைவத்திIர் 
இருந்த ஜே�ொதிலும் ச�ண் டைவத்திIர் மிகக் குடைQவு. இத்ஜேத�த்துப் ச�ண்கள் �ற்சQந்தத் ஜேத�த்துப் 
ச�ண்கடைளப் �ொர்க்கிலும் மிக்க நொணமுள்ளவரொடைகIொல், தங்கள் விIொதிகடைளயும் கஷ்�ங்கடைளயும் 
அIலொசனொருவனி�ம் ச�ொல்லுவடைதப் �ொர்க்கிலும் தங்கள் உயிர் ஜே�ொவஜேத நலச�னக் கருதுவர். 
�களிர் �லர் அகொல �ரணத்திற்கு முக்கிI கொரணம் ச�ண் டைவத்திIர் இல்லொத குடைQதொன். ஆடைகIொல், 
ச�ண்களுக்சகன்று ஒரு டைவத்திI கலொ�ொடைல நிறுவும்�டி நொன் அர�ொங்கத்தொடைர மிக்க �ரிவு�ன் 
�ன்Qொடிக் ஜேகட்டுக் சகொள்கிஜேQன். இந்து ஜேத�த்துப் ச�ண்களுக்குப் ச�ண் டைவத்திIர் மிக மிக 
அவசிIம்.

�ண்டிடைத ரொ�ொ�ொய் �ரஸ்வதி
(1882-ல் பூனொ நகரத்தில்)

�ொதொரண�ொகப் ச�ண்களுக்கு ஏற்�டும் ச�ொறுப்டை� வி�ப் ச�ரிI ச�ொறுப்டை� நொன் வகிக்கும்�டி 
அல்லொ கட்�டைளயிட்�ொர். என்னுடை�I கணவர் திடீசரன்று இQந்து ஜே�ொனதொல் 27-வது வIதில் நொன் 
விதடைவIொகி விட்ஜே�ன். அப்ச�ொழுது 5 குழந்டைதகள் எனக்கிருந்தன. அவர்கடைள வளர்த்துக் கல்வி 
கற்பிக்க ஜேவண்டிI ச�ொறுப்பு எனக்கு ஏற்�ட்�து. கடை�சிக் குழந்டைதIொகிI முகம்�து அலிக்கு 
அப்ச�ொழுது இரண்டு வIதுகூ� ஆகவில்டைல. அவர்களுடை�I ச�ொத்டைதப் �ொர்த்துக்சகொள்ள 
ஜேவண்டிI ஜேவடைலயும் எனக்ஜேக ஏற்�ட்�து. நல்ல கொரிIத்டைதச் ச�ய்ஜேவொருக்கு அல்லொ உதவி 
ச�ய்வொசரன்று நம்பிக் கஷ்�ப்�ட்ஜே�ன். நொன் �ட்��ொடு வீணொகவில்டைல. என்னுடை�I பிள்டைளகள் 
எல்ஜேலொரும் தங்களுடை�I கொரிIத்டைதத் தொங்கள் �ொர்த்துக் சகொள்ளும்�டி Iொனவர்களொய் விட்�ொர்கள். 
இனி என்னுடை�I உதவி அவர்களுக்கு அவசிIமில்டைலIொடைகIொல், எங்கள் �ொர்க்கத்துக்குரிI 
கொரிIங்களில் என் கவனத்டைதச் ச�ய்வதில்தொன் எனக்கு எப்ச�ொழுதும் ஆடை� இருந்தது.

—அ�ொதிஜே�ஜேனொ அப்துல் அலி பீகம் (4 - 8 - 1917)
(முகம்�தலி, சஷளகத் அலியின் தொய்)

எட்�I புரத்திலிருந்து சில டை�ல் சதொடைலவிலுள்ள ஜேகொவிற்�ட்டிப் புடைகவண்டி நிடைலIத்திற்கு 
நொனும், விஸ்வநொத �ொரதி என்Q இடைளஞரும் �ொரதிIொரு�ன் ந�ந்து ச�ன்ஜேQொம். ஜேகொவிற்�ட்டி 
நிடைலIத்திற்கு அருஜேக �ொடைலப் ச�ொழுதில் கடை�த்சதருவில் பூ�ொடைலகள் விற்Qொர்கள். �ொரதிIொர் 
மூன்று பூ�ொடைலகடைள வொங்கி த�து கழுத்திஜேல தொஜே� ஒன்டைQப் ஜே�ொட்டுக்சகொண்டு, எனது 
கழுத்திலும், இப்ச�ொழுது கொலஞ்ச�ன்று விட்� விஸ்வநொத �ொரதி கழுத்திலும் ஒரு �ொடைலடைIப் 
ஜே�ொட்�ொர். அப்ச�ொழுது எங்கள் உள்ளத்தில் ஜேதொன்றிI உவடைகடைIயும் ச�ருடை�டைIயும் 
ச�ொல்லஜேவண்டு�ொ?

—�ரலி சு. சநல்டைலIப்�ர் (1919)

அக்கொலத்து இஸ்லொமிIப் ச�ண்கள், கல்வியிலும் �ற்றும் �ல விஷIங்களிலும், உலகத்திலுள்ள 
�ற்சQல்லொப் ச�ண்கடைளவி�ப் �ன்��ங்கு ஜே�லொனவர்களொகத்தொனிருந்தொர்கள். அவர்களுக்கு 
அக்கொலத்திலிருந்த உரிடை�கள் �ற்சQவருக்கும் இருந்ததில்டைல. ச�ண்களுக்குக் கருத்துச் சுதந்தரமும், 
ச�Iல்களில் சுதந்தரமும் வழங்கிIது இஸ்லொச�ொன்றுதொன்.ச�ொது�க்களின் 
பிரதிநிதிடைIத்ஜேதர்ந்சதடுப்�தொன "�Iத்' முடைQயிலும் இன்டைQக்கு 1346-வரு�ங்களுக்கு முன்ஜே� 
முஸ்லீம் ச�ண்களுக்கும் ஒட்டுரிடை� இருந்தது. அத்தடைகI உரிடை�க்குத்தொன் ஐஜேரொப்பிI ச�ண்கள் 
இன்டைQக்கும் கடும்ஜே�ொர் புரிந்து வருகின்Qனர். நொன் :எழுதியிருக்கும் இஸ்லொமும் ச�ண்களும் 
என்னும் புத்தகம் �த�ம்�ந்த�ொகப் ச�ண்களின் உண்டை�Iொன நிடைலடை�டைI நன்கு விளக்கித் 
தற்கொலத்தில் ஏற்�ட்டுள்ள தப்�பிப்பிரொIத்டைதயும் ஒழிக்க உதவிIொகக் கூடுச�ன்று நம்புகிஜேQன். நொன் 
அப்புத்தகத்டைதப் �ொரசீகத்தில் எழுதியிருப்�தொல் அதடைனப் பிசரஞ்சு ச�ொழியில் ச�ொழி ச�Iர்க்கவும் 
உத்தரவிட்டிருக்கிஜேQன்.

—ஆப்கன் அரசி ச�ளரிIொ (2-6–1928)
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என்னுடை�I வொழ்நொளில் சு�ொர் இரண்டு வரு� கொலந்தொன் நொன் �ள்ளியில் �டித்திருப்ஜே�ன். 
அவ்விரண்டு வரு��ொகிI எனது 8 வIதுக்கு ஜே�ற்�ட்டு 11 வIதுக்குட்�ட்� கொலத்தில் நொன் �ொ�ம் 
�டித்த கொலத்டைதவி� உ�ொத்திIொIரி�ம் அடி�ட்� கொலந்தொன் அதிக�ொ யிருக்கும். இடைதIறிந்த என் 
ச�ற்ஜேQொர்கள் இவன் �டிப்புக்கு லொIக்கில்டைல என்�தொகக் கருதி, தொங்கள் ச�ய்துவந்த சதொழிலொகிI 
வர்த்தகத்தில் என்னுடை�I 11 வது வIதிஜேலஜேI ஈடு�டுத்திவிட்�ொர்கள். இந்த 2 வரு�க் சகடுவிஜேலயும் 
என் டைகசIழுத்துப் ஜே�ொ�த்தொன் கற்றுக் சகொண்ஜே�ன் என்று ச�ொல்லலொம்.

—ச�ரிIொர் (24 - 4 - 1927)
(ஜே�ொளூரில் நடை�ச�ற்Q ஆரம்� ஆசிரிIர்கள் �ொநொட்டில்.)

நொன் ஆதியில் ஏழ்டை�Iொன குடியிற் பிQந்து, மிக்க கஷ்�ப்�ட்டுச் ச�ொற்� கல்விகற்றுக் சகொண்ஜே�ன். 
பிQகு மிஷன் ஸ்கூல் உ�ொத்திIொரொகவிருந்ஜேதன். பின்னர் இரும்பு விIொ�ொரத்தில் பிரஜேவசித்ஜேதன். இதில்
�ல டைகத்சதொழில்கடைளயும் கற்ஜேQன். எனது ச�ொற்� சுIொர்ச்சிதத்டைதக் சகொண்ஜே� ஒரு தண்�வொளப் 
�ட்�டைரடைI ஏற்�டுத்திஜேனன். இதனொல் நொனும் எனது குடும்�மும் �ந்து மித்திரர்கள் சு�ொர் 150 
குடும்�ங்களும் ஜீவிக்கவில்டைலIொ? ஆடைகIொல் நண்�ர்கஜேள! ந�து �க்கள் முதலில் கல்வி 
கற்கஜேவண்டும். பிQகு சவவ்ஜேவறு சதொழில்களில் பிரஜேவசிக்க ஜேவண்டு ச�ன்�து எனது கருத்து,

சதொழிலதி�ர் கொ. ஜேகொ �ல�த்திர நொIகர்
(1895-ல் நடை�ச�ற்Q எட்டிIப்� நொIகர் வன்னிI �ங்கக் கல்விச்�ொடைல ஆண்டு விழொவில் ஜே�சிIது)

ஆQொண்டுகளுக்குப் பிQகு நொன் என் தொய்நொட்டிற்கு வந்து சவளி உலகத்தில் அறிமுகம் 
சகொள்ளலொஜேனன். உலகத்டைதஜேI நொன் �Qந்துவி�வும், உலகஜே� என்ன �Qந்து விடும்�டியு�ொன 
எண்ணத்டைதக் சகொண்டு அதிகொரிகள் என்டைன சவளி உலகத்சதொ�ர்பின்றி தனிஜேI டைவத்திருந்தொர்கள். 
ஆனொல் நொன் �க்கடைள �Qக்கவில்டைல. �க்களும் என்டைன �Qக்கவில்டைல. ஆறு வரு�கொலம் நொன் 
�க்கடைளப் பிரிந்திருந்தொலும் அவர்களி�த்ஜேத உண்�ொன அன்பு எனக்கு எள்ளளவும் �ொQொது. ஆறு 
வரு�கொலத்திற்கு முன் அன்ஜேனொன்னிIத்து�னும் உணர்ச்சியு�னும் எங்ஙனம் எந்த அந்தஸ்து�ன் நொன்
உடைழத்து வந்ஜேதஜேனொ அவ்வண்ணஜே� மீண்டும் உடைழக்க நொன் சித்த�ொயிருக்கிஜேQன். ஆனொல், 
கொலத்டைதIறிந்து, என் வழிடைIச்�ற்று �ொற்றிக் சகொள்ள ஜேவண்டிIதொக �ட்டும் ஏற்�டும்.

�ொலகங்கொதர திலகர் (21 - 6 – 1914)

இம்�ொதிரி ஒரு நல்ல �ந்தர்ப்�ம் கிடை�ப்�து உங்களுக்கும், எனக்கும் அருடை�தொன். நொம் இதுஜே�ொன்Q 
கூட்�ங்கடைளக் கூட்டுவதன் ஜேநொக்கச�ன்னசவனின், ஒவ்சவொரு நிமி�மும் முன்ஜேனறுவதற்கொகஜேவ 
துருக்கியில் க�ொல் �ொட்�ொவினொல் ஏற்�ட்டிருக்கும் சீர்திருத்தம் அளவி�ற்கரிIதொகும். அங்கு மூன்று 
ச�ண் நீதி�திகள் இருக்கின்Qொர்கள். அங்ஜேகொரொ ஜே�ொன்Q இ�ங்களிலுள்ள ஜேகொர்ட்டுகளில் ஏரொள�ொன 
உத்திஜேIொகங்கடைள வகித்து வருகிQொர்கள். துருக்கிஸ்தொனம் ச�ரிIஸ்தொனம் என்Qொல் கொரணச�ன்ன? 
அங்கு 800 ச�ண்கள் நீதி�திகளொக்கப் �ட்டிருக்கிQொர்கள். முக்கொடுஜே�ொடும் �மூகம் இவ்வளவு 
சீர்திருத்தம் அடை�ந்த பிQகுங்கூ� நம்நொடு வொளொவிருப்�து மிகுந்த சவட்ககர�ொனதொகும்.

�ட்டுக்ஜேகொட்டை� K. V. அழகிரி�ொமி
(6-7-1931–ல் விருது நகரில் r த்திரிI ச�ண் �ொ��ொடைல ஆண்டுவிழொக் கூட்�த்தில்)

ச�ண் பிQவி '�ொவ�ொன பிQவி என்று கூறும் இந்நொட்டில் ஜே�டை� மீதிருந்து ஜே�சும் �ொக்கிIம் 
கிடை�த்ததற்கு முதலில் நன்றி ச�லுத்த ஜேவண்டுவது அவசிI�ொகும். ச�ண்கள் �டித்தொல் கள்ளப் 
புருஷனுக்குக் கடிதம் எழுதி விடுவொள் என்று ச�ொல்லப்�டுகிQது. கள்ளப் புருஷனின் க��த்தனத்டைதக் 
கண்டிக்க ஜேவண்டிIது ஆண்களொகிI உங்களது ஜேவடைலஜேIIொகும். ச�ண்கள் ஒரு ச�ொத்து என்றும், 
அவர்கள் இரண்ச�ொரு உதவிக்குத்தொன் ஆகக்கூடிIவர்கள் என்று ஆண்கள் நிடைனத்தொல், அவர்களின் 
சகட்� எண்ணத்டைத உணர்ந்து சகொள்ளுங்கள்.

— திரு�தி லீலொவதி ரொ�சுப்பிர�ணிIம்
(6-7-1931-ல் விருதுநகர் கூத்திரிI ச�ண்�ொ��ொடைல ஆண்டு விழொவில்)

�ொம்�ன் சுவொமிகடைள நொன் என் 18-வIது முதல் அறிஜேவன். என்டைனச் சுவொமிகளி�ம் அறிமுகப்�டுத்தி 
டைவத்தவர்கள், ஆசிரிIர் நொ. கதிடைரஜேவற்பிள்டைளயும், புதுப்�ொக்கம் �ம்�ந்த முதலிIொரு�ொவொர்கள். 
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சுவொமிகளி�ம் நொன் எனக்கிருந்த �ல �ொத்திர ஐIங்கடைளக் கடைளந்து சகொண்ஜே�ன். நொன் அரசிIலில் 
தடைலப்�டுமுன் �த்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்னுடை�I ஓய்வுப் ச�ொழுடைதச் சுவொமிகளி�ம் 
அறிவுடைரIொடுவதிஜேலயும், எனக்குள்ள �ொத்திர ஐIங்கடைளக் கடைளந்து சகொள்வதிஜேலயுஜே� ச�ரிதும் 
கழித்து வந்ஜேதன்.

—திரு. வி. க. (30 - 5 - 1929)

நொன் எழுதிI எழுத்தில் �ொதிடைIக்கூ� உங்களொல் அழிக்க முடிIொது. ஏன், உங்கள் கண்ணீசரல்லொம் 
சகொட்டிக் கழுவினொலும் ஒரு வொர்த்டைதடைIக்கூ� அழிக்க முடிIொது.

—உ�ர்கய்Iொம் (�ொரசீகக் கவிஞர்)

எனது தீதற்Q வொழ்ஜேவ நொன் கூறும் தகுந்த எதிர்வொத�ொகும். Iொன் Iொது ச�ொல்வசதன்�டைதப் �ற்றிச் 
�ற்று நிடைனத்தொல், அ�ரீரி என்டைனத் தடை� ச�ய்கின்Qது. இதனொல், நொன் இQந்து�டுவது க�வுளுக்குச் 
�ம்�தந்தொசனன்�து சவளிIொகின்Qது. இதுகொறும் குணத்திலும் அறிவிலும், ஒழுக்கத்திலும் சிQந்து, 
நண்�ர் �லரொலும் ஜே�ொற்Qப்�ட்டுத் திருப்தியு�ஜேன கொலத்டைதக் கழித்து வந்ஜேதன். எனது ஆயுள் 
இன்னும் ச�ருகு�ொயின், Iொன் மூப்�டை�ந்து, �ொர்டைவ குன்றி, கொது ஜேகளொது, அறிவு சகட்டுப்ஜே�ொய், 
எனது வொழ்க்டைகடைIஜேI சவறுத்துடைரக்க ஜேநரிடும். எதிரிகள் ஜேவண்டுகிQ�டி �ரண தண்�டைனடைI 
எனக்கு விதித்தொர்கஜேள Iொயின், அதனொல் எனக்கு அவ�ொனச�ொன்றும் ஏற்��ொது.

— �ொக்ரட்டீஸ்

இடைQச்சி உண்�வர்கள் ஒருவடைரசIொருவர் கூ�க் சகொன்று தின்று விடுவொர்கள். அதனொல் ஏற்�டும் 
துன்�ம் இல்லொதிருக்கு�ொனொல், என் உ�லில் கூ� சிறு �குதிகஜேள இடைQச்சி உண்�வர்களுக்கொக 
சவட்டித் தருஜேவன், அப்�குதிகள் உ�ஜேன வளர்ந்து வி�க்கூடு�ொனல், எல்லொ �க்களுக்கும் ஜே�ொது�ொன 
உணவு கிடை�க்கக் கூடு�ொனொல், �க்கள் இடைQச்சி உண்�டைதஜேI தடை�ச�ய்து விடுஜேவன்.

—அக்�ர்

தொலி கட்டுவது ஒழிந்தொலல்லொது ந�து ச�ண்கள் �மூகம் சுதந்திரம் ச�Q முடிIஜேவ முடிIொது. 
ச�ண்கள் �னிதத் தன்டை� அற்Qதற்கும், அவர்கள் சுI�ரிIொடைத அற்Q தன்டை�க்கும் இந்தத் தொலிஜேI 
அறிகுறிIொகும். புருஷர்களின் மிருக சு�ொவத்திற்கும் இந்தத் தொலி கட்டுவஜேத அறிகுறிIொகும். ஆனொல், 
தங்கடைள ஈனப்பிQவி என்று நிடைனத்துக் சகொண்டிருக்கின்Q ச�ண்களுக்கு இவ்வொர்த்டைதப் 
பிடிக்கொதுதொன்.

—ச�ரிIொர் (1930)

�னச்�ொட்சியும் நம்பிக்டைகயும் தூண்டும் வழியிஜேலஜேI ச�ல்வதற்கொக அந்தணனொய்ப் பிQந்த நொன், 
ச�ொது�க்கள் �ொத்திரஜே�Iல்லொது, தற்கொல ஒழுங்கொல் லொ�ம் ச�றும் என் உQவினர்கள் சிலருங்கூ� 
என்னி�ம் சவறுப்புக் சகொண்டு என்டைனப்�ற்றி முடைQயி�வும், என்டைன வடை�ச�ொழி கூQவும், 
�ொத்திர�ொஜேனன். ஆனொல் இத்துன்�ங்கள் எவ்வளவு ச�ருகினொலும், நொன் ச�ொறுடை�யு�ன் �கிக்கக் 
கூடும். ஏசனனில், எனது தொழ்டை�Iொன முIற்சிகள் இப்ஜே�ொதில்லொ விட்�ொலும், எக்கொலத்திலொவது 
நிIொI�ொனடைவ எனக் கருதப்�ட்டுப் �லரொலும் நன்றிIறிதலு�ன் ஒப்புக்சகொள்ளப்�டும் என்Q 
நம்பிக்டைக எனக்குப் பூரண�ொக உண்டு.

—ரொ4ொரொம் ஜே�ொகன்ரொய்

சதரு ஒரத்தில் ��ொல்வடை� ஜே�ொட்டு விற்�ொர்கஜேள அந்த வொ�டைன அடிக்கிQ ஜே�ொசதல்லொம் அடைத 
வொங்கித் தின்ன ஜேவண்டுச�ன்Q ஆடை� வரும். Iொரொவது ஜே�ொய் வொங்கிக்சகொண்டு வந்து சகொடுத்தொல் 
�ொப்பிடுஜேவொம். ஆனொல் சவட்கம். நொலு ஜே�ர்கள் �ொர்ப்�ொர்கஜேள என்�தொல், அங்ஜேக நொஜே� ஜே�ொக 
�ொட்ஜே�ொம். இப்�டித் தொன் இன்னமும் சில ச�ொய்Iொன �ொவடைனயில் இருந்து சகொண்டிருக்கிஜேQொம்.

—திரு�தி ச�ளந்திரொ டைகலொ�ம் (27-1-1972)
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சுற்றிலும் �ட்�ம் கட்டிI ஜே�டை4யின் வழவழப்�ொன �லடைக மீது, �ந்துகடைள ஒரு கம்பினல் இடித்து, 
ஒன்ஜேQொச�ொன்று ஜே�ொதவிட்டுக் குழிகளில் விழச்ச�ய்யும் பில்லிIொர்ட்ஸ் ஆட்�த்திற்கும், 
ஜேகொலிIொட்�த்திற்கும் அதிக வித்திIொ�ம் இல்டைல. பில்லிIொர்ட்ஸ் ஆட்�த்திற்கொன ஜே�டை4, முதலிI 
உ�கொரணங்களுக்கு ரூ 50 ஆயிரம் ஜே�ொல ச�லவு ச�ய்வடைதவி�, நொம் ஏன் ஜேகொலி ஆ�க்கூ�ொது? விடைல
�லிவொகவும் �ழங்கொலத்டைதச் ஜே�ர்ந்ததொகவும் உள்ள எடைதயும் �ட்��ொக நிடைனக்கும் �னப்�ொன்டை� 
ந�க்கு இருக்கிQது.

—ரொ4ொஜி (23-12-1959)

�ள்ளியில் �டித்துக்சகொண்டிருத்த கொலத்தில் ஒரு நொள் என் தொIொரு�ன் வந்து சகொண்டிருந்த ஜே�ொது 
நொடைலந்து டை�Iன்களு�ன் Iொடைனக்குட்டி �ொதிரி ஒரு டை�Iன் வருவடைதப் �ொர்த்து நொன் 
”'களுக்”சகன்று சிரித்ஜேதன். அடைதப்�ொர்த்து என் தொIொர் அந்தப் டை�Iனப் �ொர்த்த நீ அப்�டி சிரிக்கிஜேQ, 
அவன் Iொர் சதரியு�ொ? பிருத்விரொஜின் �கன்' என்Qொர். அடைதக் ஜேகட்� நொன் அவருக்குப் ஜே�ொய் 
இப்�டிப்�ட்� பிள்டைள பிQந்தஜேத என்ஜேQன். அந்த நொளில் அப்�டி இருந்த ரொஜ்கபூர்தொன் இன்று 
என்னு�ன் நடிக்கும் கதொநொIகன்.

— நர்க்கீஸ் (இந்தி நடிடைக)

இப்ச�ொழுது �க்கள், எங்கும் சிடைலகடைளயும் ��ங்கடைளயும் டைவக்கிQொர்கள், அந்த �ொதிரி ஆடை� 
ஜேதொன்று�ொனல் இந்திI விவ�ொயிகளின் சிடைலடைI டைவயுங்கள்.

— ஜேநரு (17-11-1960)

நொன் ஆகொரத்தில் சரொம்� உஷொரொக இருந்து விடுஜேவன். கொடைலயில் சூ�ொக ஒரு கப் கொபி �ொப்பிடுஜேவன். 
அப்புQம் ஜேகொட்டை�க்குப் ஜே�ொவதொயிருந்தொல் �திசனொரு �ணிக்குள் �ொப்�ொடு. இரண்டு �ணிக்கு ஒரு 
கப் கொபி. இரவு இட்டிலியும் �ட்னியும். இவ்வளவுதொன் என் ஆகொரம்.

— கொ�ரொஜ் (15-7-1965)

எனக்குப் பிரொ�ணர்களும் ஒன்றுதொன், ஜேவளொளரும் ஒன்றுதொன்; இருவரும் தள்ளும் �ற்Q 4ொதிIொரும் 
ஒன்று தொன். ‘இவன் ஜே�ச்ஜே�ொடு நில்லொதவன், ச�Iலிலும் 4ொதி வித்திIொ�த்டைத �திIொதவன், அதிலும் 
�கிரங்க மூர்க்கன். நல்ல ஆ�ொரிI வம்�த்தில் பிQந்து குலத்டைதக் சகடுத்தவன்” என்று என்டைனக் 
குலத்தொர் நீக்கி சவகு நொளொயிற்று.

— ரொ4ொஜி (1926)

என்னி�ம் இப்ஜே�ொது ஏQத்தொழ 60,000 ரூ�ொய் �திப்புள்ள புத்தகங்கள் இருக்கின்Qன. என்னி�ம் 
இருப்�து ஜே�ொன்Q ஒரு டைலப்ரரி, ஜேவறு Iொரி�மும் (நட்�த்திரங்களுக்குள்) நிச்�I�ொக இல்டைல. எனக்கு 
அடுத்த�டிIொக நடிகர் நொஜேகஸ்வரரொவி�ம் ச�ரிI புத்தக�ொடைல ஒன்று இருக்கிQது. எனது 
டைலப்ரரியிலிருந்து அஜேநகர் �டிப்�தற்குப் புத்தகங்கள் வொங்கிப் ஜே�ொவதுண்டு. ஆனொல் Iொருக்குப் 
புத்தகம் இரவல் சகொடுக்கலொம், Iொருக்குக் சகொடுக்கக்கூ�ொசதன்�து எனக்கு நன்Qொகத் சதரியும்.

—நடிகர் நொஜேகஷ் (9-5-1973)

'முதலில் அவர் ச�ய்Iட்டும், பிற்�ொடு நொம் ச�ய்I லொம்” என்று நீங்கள் ச�ொல்லிக் சகொண்டிருக்கக் 
கூ�ொது. ஒவ்சவொருவரும் உங்களொல் ஆனடைத உ�ஜேன ச�ய்I ஜேவண்டும். இன்டைQI தினத்திலிருந்து 
நீங்கள் அனொவசிI�ொகத் தூங்கொ�ல் ஒவ்சவொரு நொளும் 'நொன் இந்த ஜேத� விடுதடைலக்கொக என்ன 
ச�ய்ஜேதன்' என்று உங்கள் �னடைதத் சதொட்டுப் �ொருங்கள்.

—ரொ4ொஜி (1930

உங்கள் மீது சில ரொக்சகட்டுகடைளப் �ொய்ச்�ப்ஜே�ொகிஜேQன். �க்களுக்கு சுகொதொரத்டைதப் ஜே�ொதிப்�து 
�ொணவர்களொகிI உங்களது க�டை�. நீங்கள் சுத்த�ொகவும் சுறுசுறுப்�ொகவும், ஆஜேரொக்கிI�ொகவும் 
இருந்தொல்தொன் அடைதச் ச�ய்I முடியும். இப்ச�ொழுது ஜே�கஜேநொய் (வி. டி.) விகிதம் அதிகரித்திருக்கிQது. 
உங்களுக்கு அந்த ஜேநொய் இருக்கு�ொனொல் �ருத்துவ�டைனக்குச் ச�ல்லுங்கள். உங்கடைள முதலில் 
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�ரிப்�டுத்தக் சகொள்ளுங்கள். இல்லொவிட்�ொல் ந�து ச�ொத்த 4னத்சதொடைகக்கும் அந்த ஜேநொய் 
�ரவிவிடும். �ொணவ, �ொணவிகளொன உங்கடைள நொன் மிகவும் ஜேநசிக்கிஜேQன். உங்களுக்கு அந்த ஜேநொய் 
ஏற்�டுவடைத நொன் விரும்�வில்டைல.

— இடிஅமீன் (உகொண்�ொ அதி�ர்)
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�க்கம் 21-30

என் ஜே�ரப்பிள்டைளகடைளப் �ொர்க்கும் ஜே�ொதுதொன், நொன் கிழவனகிவிட்�தொகக் கருதுகிஜேQன், �ற்Q 
��Iங்களில் எல்லொம் 21-வIதுடை�I இடைளஞடைனப் ஜே�ொல் இருப்�தொகஜேவ கருதுகிஜேQன்.

— வி.வி.கிரி (11-8-1962)

என்டைனச் சிலப்�திகொரத்துக்கு இழுத்தவர் �ொரதிIொர். அதுஜே�ொலஜேவ என்டைனக் கீடைதக்கு இழுத்தது 
கொந்தியின் ‘அனொ�க்தி ஜேIொக�’ என்Q புத்தகம்.

— �. ச�ொ. சி. (14-1-1962)

�டைனவிடைIயும் டை�ந்தடைனயும் பிரிந்து ஆயுள் முழுவதும் நொன் சிடைQவொ�ம் ச�ய்I ஜேநரிட்�து. 
அப்�டியிருந்தும் அவர்கடைளக் கண்டு ஜே�சிI ஒருவரி�ம் சிறிது ஜேநரம் உடைரIொ�வும் எனக்கு 
அனு�திIளிக்கப்��வில்டைல. சகொடைலத் சதொழில் புரிந்து �ரணதண்�டைன விதிக்கப் ச�ற்Qவர்களும் 
கழுஜேவற்Qப்�டுமுன் த�து �டைனவி �க்களு�ன் சிறிது ஜேநரம் சகொஞ்சிக் குலொவுவதற்கு 
அனு�திக்கப்�டுகின்Qனர். ஆனொல் தொரொள ஜேநொக்கமுடை�I ஆங்கிஜேலIரது பிரதிநிதிIொகிI ஜேலொ 
என்�வனது ச�ய்டைகஜேIொ அQசநறிக்கு முற்றிலும் �ொறு�ட்டுள்ளது.

— சநப்ஜே�ொலிIன் (20.12-1816)

அரசிIலில் எனக்கு எந்தவித�ொன ஆர்வமும் கிடை�Iொது. �க்கள் குடியிருக்க வ�திIொன வீடுகடைளப் 
ச�Q ஜேவண்டும். மூன்று ஜேவடைளகளுக்கும் ஜேதடைவIொன அளவு உணவு அவர்களுக்குக் கிட்� ஜேவண்டும்.
ஜேநர்த்திIொன முடைQயில் அவர்கள் தங்கள் குழந்டைதகடைள வளர்க்கக்கூடிI நிடைலடை� அடை�I 
ஜேவண்டும். இவற்டைQஜேI நொன் ச�ரிதும் விரும்புகிஜேQன். நடைகச்சுடைவக்சகன்ஜேQ நொன் ��ங்கடைளத் 
தIொரிக்கின்ஜேQன். நடைகச்சுடைவ, �க்கடைளத் சதொல்டைலகளிலிருந்து விடு�� உதவுகிQது

—நடிகர் �ொர்லி �ொப்ளின்

விIொ�ொரிகள், சதொழிலதி�ர்கள் அரசிIலில் ஈடு�டும் ஜே�ொது, கடைலஞர்கள் ஈடு�டுவதில் தவறு இல்டைல
என்�து என் கருத்து. ஆனொல் அஜேத ஜேநரத்தில் நடிகர்கடைள நம்பி �ட்டுஜே� அரசிIல் இருந்துவி�க் 
கூ�ொது என்று நிடைனக்கிஜேQன்.

— நடிகர் ச4ய்�ங்கர் (8.1-1975)

�ல நூற்Qொண்டுகளுக்கு முன்பு இந்திIொ தன்னுடை�I அன்டை�யும் அறிடைவயும் சகொண்டு வந்து 
சீனொவின் வொயிலில் நின்Qஜே�ொது, ச�ளத்த ஆ�ொரிIொர்கள் உங்களு�ன் �ஜேகொதர முடைQயில் ஜே�ர 
வந்தொர்கள். அந்தப் பிடைணப்பு இன்னும் இருக்கிQது. ஆனொல் இப்ஜே�ொது அது சீன �க்கள் உள் ளத்தில் 
நீறு பூத்த சநருப்புப் ஜே�ொல் இருக்கிQது. �ல நூற்Qொண்டுகளின் அலட்சிIத்தொலும் அடிடை�த்தனம் 
கொரண�ொகவும் அந்தத் சதொ�ர்பு இப்ஜே�ொது கொடு �ண்டிI வழிஜே�ொல ஆகிவிட்�து. ஆனொல் அந்த 
உQவின் அடை�Iொளங்கள் இப்ஜே�ொதும் கொணக் கிடை�க்கும். அத்த உQவுப் பிடைணப்டை� 
உறுதிப்�டுத்தஜேவ நொன் இங்கு வந்திருக்கிஜேQன்.

—கவி ரவீந்திரநொத் தொகூர் (12-4-1924)
(சீனொவிலுள்ள ஷொங்கொய் நகரத்தில்)

நம் நொட்டில் ஒவ்சவொரு லட்�ம் 4னத்சதொடைகயில் 85 ஜே�ர்கள் புற்று ஜேநொயினல் கஷ்�ப்�ட்டுக் 
சகொண்டிருக்கிQொர்கள். சதன்னொட்டில் புற்று ஜேநொய் கண்�வர்களில் 40 �தவிகித்த்தினருக்கு அது உதடு, 
நொக்கு, கன்னங்களில் �ட்டுஜே� உள்ளது. சவற்றிடைலப் �ொக்கு�ன் புடைகயிடைலடைIச் ஜே�ர்த்து ச�ல்லும் 
�ழக்கஜே� இதற்குப் ச�ரிதும் கொரண ச�ன டைவத்திI நிபுணர்கள் கருதுகிQொர்கள். எனஜேவ 
அப்�ழக்கத்டைத அடிஜேIொடு நிறுத்த இIலொவிட்�ொலும் குடைQக்கும்�டி வற்புறுத்த ஜேவண்டும்.

— திரு�தி ஜே4ொதி சவங்க�ொ�லம் (13-1-1965)
(தமிழ்நொடு சுகொதொர அடை�ச்�ர்)
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எனக்சகன்று ச�ொந்த�ொக இப்ச�ொழுது எதுவுமில்டைல. ஒரு வீடு இருந்தது. அடைதயும் இப்ச�ொழுது 
சகொடுத்து விட்ஜே�ன்.

— பிரத�ர் இந்திரொ கொந்தி

'நொன் என்டைன அழகி’ என்று நிடைனத்தஜேத இல்டைல. என் மூக்கு சரொம்� நீளம். ஒரு �ல் 
உடை�ந்திருக்கிQது. என்உIரம் குடைQவு. �ரு�னொகிக் சகொண்டு வருகிஜேQன்.

— நடிடைக �ர்மிளொ �ொகூர்

சிவொஜி ஒரு ��Iத்தில் ஒரு முகம்�திI அர�டைரத் ஜேதொற் கடித்தஜே�ொது, ஒரு இளம்ச�ண் டைகதிIொகப் 
பிடித்துக் சகொண்டு வரப்�ட்�ொள். அப்ஜே�ொது அருகிலிருந்தவர்கள் அந்தப் ச�ண்டைணக் கல்Iொணம் 
ச�ய்து சகொள்ளும்�டி சிவொஜியி�ம் கூறினர். அவஜேரொ அவ்விதம் ச�ய்வது ஒரு வீரனுக்கு அழகல்ல, 
ஆகஜேவ, அவடைள அவளது ச�ற்ஜேQரி�ம் சகொண்டுஜே�ொய் ஒப்புவித்து விடுங்கள் என்Qொரொம். அவர் பிQ 
ச�ண்கடைளத் தம் தொடைIப்ஜே�ொல் �ொவித்தவர். இந்த உத்த� எண்ணம் நம் ஒவ்சவொருவரி�மும் ஏற்�� 
ஜேவண்டும்.

—�ர். ஏ. ரொ��ொமி முதலிIொர் (3-5-1927)
(ச�ன்டைனயில், சிவொஜி 300-வது வரு�க் சகொண்�ொட்� விழொவில்)

ஒவ்சவொருவரி�மும் �டைQந்துள்ள திQடை�கடைளயும், �ண்புகடைளயும் சவளிக்சகொணர்வஜேத கல்வியின் 
உIரிI லட்சிI�ொகும். கல்வி ஒருவருக்கு �றுபிQவி தருகிQது என்று இதனொஜேலஜேI இந்திI ஞொனிகள் 
கூறியுள்ளனர். நொம் �று பிQவி எடுத்தொக ஜேவண்டும். இந்த �றுபிQவி எடுக்கவும், கிடை�க்கும் 
திQடை�கடைள சவளிக்சகொணரவும் ஒருவர் தன்டைனப் �ற்றிIறிந்து சகொள்ளவும் தற்ஜே�ொதடைன ச�ய்து 
சகொள்ளவும் ஜேவண்டிIது அவசிI�ொகும்.

—பிர�ொனந்த சரட்டி (3-12-1976

ஆதொரக் கல்வி என்Qொல் எஜேதொ நூல் நூற்�து, கொய்கறித் ஜேதொட்�ம் ஜே�ொடுவது என்று நிடைனக்க 
ஜேவண்�ொம். அடைவகசளல்லொம் குழந்டைதகடைளத் சதொழிலிஜேல �ழக்குவதற்கொக ஏற்�ட்�டைவகஜேள 
தவிர ஜேவறில்டைல.

—கொ�ரொ�ர்

�முதொI �ொற்Qத்திற்கு எடைவ எவற்டைQ ஒழிக்க ஜேவண்டும் என்று கருதி, Iொரும் ச�ய்Iொத சதொண்டை� 
நொன் ஜே�ற்சகொண்�தற்குத் துணிவு �னப்�ொன்டை�ஜேI கொரணம். இந்தத் துணிவு எனக்கு �ட்டும் எப்�டி 
வந்தது? நொன் சிறு வIதில் கொலிIொய்த் திரிந்தவன். என்டைனப் ச�ற்Qவர்கள் ஒரு விதடைவக்கு என்டைனத் 
தத்துக் சகொடுத்து விட்�ொர்கள். அந்த அம்டை�Iொல் என்டைன அ�க்கி வளர்க்க முடிIவில்டைல. நொன் 
வீதியில் கி�க்கும் எச்சில் இடைலகளில் எது கி�ந்தொலும் எடுத்துச் �ொப்பிட்டு விடுஜேவன். �ொக்கடை�யில் 
சநல்லிக்கொய் கி�ந்தொலும் எடுத்துத் துடை�த்துவிட்டு வொயில் ஜே�ொட்டுக் சகொள்ஜேவன். 
இப்�டிசIல்லொம் ஏற்�ட்� துணிவும், ஏன் இப்�டிச் ச�ய்Iக் கூ�ொது என்று ஜேகட்கும் தன்டை�யுஜே� 
என்டைன இந்த அளவிற்கு வளர்த்திருக்கின்Qன.

—ச�ரிIொர்

என்டைனச் சில ��Iங்களில் தமிழ்நொட்டுச் ’�ொர்லி �ொப்ளின்’ என்று சிலர் அடைழக்கிQொர்கள். அது 
அவ்வளவு ச�ொருத்த�ல்ல. �ொர்லி �ொப்ளிஜேன ஆயிரம் துண்டுகளொக்கினொல் கிடை�க்கிQ ஒரு 
துண்டுக்குக்கூ� நொன் ஈ�ொக �ொட்ஜே�ன்.

—கடைலவொணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன்

�ல்யுத்த ஜே�டை�யில் இQந்துவி� ஜேவண்டும் என்�து தொன் என் நீண்� நொள் ஆடை�. ஆனொல் க�வுள் 
இந்தப் �ொக்கிIத்டைத �ட்டும் எனக்கு அளிக்க �ொட்�ொர் ஜே�ொல இருக்கிQது.

—�ல்யுத்த வீரர் கிங்கொங்

சுI�ரிIொடைத இIக்கத்திற்கு நொIக்கர் அவர்கள் தந்டைதIொவொர். நொன் தொIொஜேவன். நொங்களிருவரும் 
�ொIவரம் ��ர� �ன்�ொர்க்கக் கூட்�த்தில் ஜே�ர்ந்து ச�ற்Q பிள்ஜேளஜேI சுI�ரிIொடைதIொகும். 
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அக்குழந்டைதத் தொயு�ன் வொழொது இதுகொறும் தந்டைதயு�ன் ஜே�ர்ந்து வொழ்கிQது. அதன் வளர்ச்சிடைIக் 
கண்டு Iொன் ச�ரு�கிழ்ச்சிIடை�கிஜேQன்.

—திரு. வி. க.

நொன் கல்லூரியில் �டிக்கொதவன். பூஜேகொளம் சதரிIொதவன் என்சQல்லொம் ச�ொல்கிQொர்கள். கல்லூரி 
ஜே�ொனவன் என்ஜேQொ, எனக்குப் பூஜேகொளம் சதரியும் என்ஜேQொ, நொன் எப்ஜே�ொதும் ச�ொன்னதில்டைல. 
ஆனொலும் எனக்கும் பூஜேகொளம் சதரியும். தமிழ் நொட்டில் உள்ள ஊர்கடைளசIல்லொம் ச�ரும் �ொலும் 
அறிஜேவன். அவற்றிற்குப் ஜே�ொகிQ வழி, இடை�யில் வரும் ஆறுகள், முக்கிI ஏரிகள், அவற்றின் 
உ�ஜேIொகம் �ற்றி எனக்குத் சதரியும். �ற்றும் எந்சதந்த ஊரில் எப்�டி எப்�டி 4னங்களுக்கு ஜீவனம் 
ந�க்கிQது, எந்தத் சதொழில் பிரதொன�ொக இருக்கிQது என்�டைதயும் ஜேநரில் �ொர்த்திருக்கிஜேQன். வ� 
இந்திIொவிலும் �ல இ�ங்கடைளப் �ொர்த்துத் சதரிந்து டைவத்திருக்கிஜேQன். இசதல்லொம் பூஜேகொளம் 
இல்டைல, ஜேகொடுகள் இழுத்துப் ��ம் ஜே�ொட்� புத்தகந்தொன் பூஜேகொளம் என்Qொல், அது எனக்குத் 
சதரிIொததொகஜேவ இருக்கட்டும்.

—கொ�ரொ�ர் 
(1959-ல் ச�ன்டைனப் புளிIந்ஜேதொப்பு குட்டித் தம்பிரொன் சதரு ச�ொதுக் கூட்�த்தில்)

�ள்ளிக்கூ�ம் ஒரு சிடைQச்�ொடைல, �Iங்கர�ொன இ�ம் என்Q நிடைனப்பு பிள்டைளகளுக்கு ஏற்��க் கூ�ொது.
ந�து தமிழகத்தில் �று�டி ஒரு அவ்டைவIொர், ஒரு ஆண்�ொள் பிQக்கொததற்குக் கொரணம் க�ந்த 300 
ஆண்டுகளொக உள்ள கல்விமுடைQதொன்.

—�.ச�ொ.சி.

சின்ன வIதிஜேலஜேI எனக்கு நடிப்பின் மீது ஒரு �ற்றுதல். �ற்றுதல் என்று ச�ொல்வடைதவி� சவறி 
என்றுகூ� ச�ொல்லலொம். அந்த சவறியிஜேல தொன் நொன் Iொரி�மும் ச�ொல்லிக் சகொள்ளொ�ல் வீட்டை� 
விட்ஜே� ஓடிப்ஜே�ொய் நொ�கக் கம்ச�னியில் ஜே�ர்ந்து விட்ஜே�ன். என்டைன எங்சகல்லொஜே�ொ ஜேதடிப்�ொர்த்து
அலுத்துப் ஜே�ொய்விட்� என் ச�ற்ஜேQொர்கள் கடை�சியில் என்னத் ஜேதடுவடைதஜேI நிறுத்திக் சகொண்டு 
விட்�னர்.

—நடிகர் முத்துரொ�ன்

கிரிக்சகட்டும், ஹொக்கியும்தொன் எனக்குப் பிடித்த விடைளIொட்டுக்கள். கல்லூரி டீம்களில் ஜே�ர்ந்து 
இங்கிலொந்து, ச4ர்�னி, ஹொலந்து, முதலிI நொடுகளுக்சகல்லொம் ஜே�ொய் விடைளIொடியிருக்கிஜேQன். 
இப்ஜே�ொது நொடைலந்து ஆண்டுகளொக வொரம் ஒருமுடைQ கொல்ஃப் ஆடுகிஜேQன்.

—�க்ருதீன் அலி அக�து (1975) (இந்திI 4னதி�தி)

திண்டைணப் �ள்ளியில் நொன் �டித்த கொலத்தில், அங்கு எனக்குக் சகொடுக்கும் �ொ�ங்கடைளச் �ரிவர 
ஒப்பித்து விடுஜேவன். நொன் �திடைனந்து வIதில் திருக்குQள் முழுதும் �னப்�ொ�ம் ச�ய்திருந்ஜேதன்.

—�ொரதிதொ�ன் (6-5-1963)

நொன் வறுடை�யில் உழன்று சகொண்டிருந்த ஜேநரத்திலும் கவடைலப்��ொதவன். என் நண்�ர்கள் வீட்டில்-
ஒரு நொடைளக்கு ஒரு வீடு என்று �ொப்பிட்�ொல் கூ� �ொகும்வடைர �ொப்பி� முடியும். நொன் இனி �ம்�ொதிக்க 
ஜேவண்டிIதில்டைல. அவ்வளவு நண்�ர்கடைளத் சதொண்�ர்கடைளப் ச�ற்றிருக்கிஜேQன். அப்�டியிருக்க 
நொன் ஏன் கவடைலப்�� ஜேவண்டும்? நொன் ஏன் சகொள்டைகடைIச் ச�ொல்லப் பின் வொங்க ஜேவண்டும்?

—எம்.ஜி.ஆர். (9-10-1972)

பிQர் தம்டை�ப்�ற்றிப் ஜே�சுவடைதஜேI நொன் எப்ச�ொழுதும் ஜேகட்க விரும்புகிஜேQன். அப்ச�ொழுதுதொன் 
நொன் �தொ நல்ல விஷIங்கடைள �ட்டுஜே� ஜேகட்க முடிகிQது.

—வில் ஜேரொ4ர்ஸ்
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தற்ஜே�ொது கவர்ன்ச�ண்�ொர் அனுஷ்டித்து வரும் இரொணுவ முடைQடைI, எங்கள் நலடைன யுத்ஜேதசித்ஜேத 
நொங்கள் கண்டிக்கிஜேQொம். பிரபுவொகட்டும், �க்கிரிIொகட்டும், வீரச் ச�Iல்கடைளச் ச�ய்Iவும், 
�னிதர்கடைளச் சூரர்களொக்கவும்: �னிதர்களுக்கு அப்ச�Iடைரப் ச�ொருந்தச் ச�ய்Iவும், கொரண�ொயுள்ள 
தன்னம்பிக்டைகடைI நொம் இழந்து வருஜேQொம். நொன் 5-வIது குழந்டைதIொயிருக்கும் ச�ொழுஜேத என் 
�ொட்�னொர் யுத்தப் �யிற்சிடைI எனக்குக் கற்பித்தொர். ஐம்�து வொருஷத்திற்கு முன் ஒவ்சவொரு 
இடைளஞனும் ��Iம் ஏற்�டும் ச�ொழுது யுத்தத்தில் தன் பு4�ல �ரொக்கிர�த்டைதக் கொட்� அவொக் 
சகொண்டிருந்தொன். ஆனொல் அடைத நிடைனக்க என் உள்ளத்தில் நொனொ வித �ஜேனொ எழுச்சிகள் ஜேதொன்று 
கின்Qன. �னிதர்கள் யுத்த வீரர்களொக ஜேவண்டு�ொனல் கஷ்�கொலம் ஜேநரிடும் ��Iத்தில் எந்த 
ஜேவடைலக்கும் நொம் தIொரொயிருக்க ஜேவண்டும். ஒவ்சவொரு நொட்டுக்கும் அம்�ொதிரிIொன �ம்�வம் 
ஜேநரிடும். ந�க்கு ஆரம்� முதல் யுத்தப் �யிற்சி ஜேவண்டும். நம் தகப்�ன் �ொட்�ன் ஏஜேனஜேIொர் �ண் டை� 
ச�ய்வடைதப் �ொர்க்கவும், அவர்கஜேளொடு கலந்து சகொள்ளவும் ஜேவண்டும்.

—ரொ4ொரொம்�ல் சிங்கு
(1886-ல் கல்கத்தொவில் நடை�ச�ற்Q இரண்�ொவது கொங்கிரஸ் �கொநொட்டில்)

தீர்க்க தரிசிIொய் இருப்�வர்கள் த�க்கு உண்டை� எனத் ஜேதொன்றிIடைதக் கடை�சி வடைரயில் தொம் கல்லொல் 
அடிக்கப்�ட்டு �ொக ஜேநரிட்�ொலும் கடை�ப்பிடிக்கலொம். ஆனொல் நொட்டுத் தடைலவனொக இருப்�வன் �ல 
நிடைலடை�களுக்ஜேகற்� ந�ந்து சகொள்ள ஜேவண்டியிருக்கிQது.

—ஜேநரு (17-6-1962)

நம் நொட்டில் உழவுத் சதொழிலும் சந�வுத் சதொழிலும் மிகப் ச�ரிI சதொழில்களொகும். உழவுத் சதொழில் 
உயிர் பிரச்�டைன. சந�வுத் சதொழில் �ொனப் பிரச்டைன. உண்ணுவடைத உனக்கொக உண்ணு; உடுத்துவடைதப் 
பிQருக்கொக உடுத்து என்கிQொர்கள். உண்டை�யிஜேலஜேI நொம் பிQருக்கொகத்தொன் உடுத்துகிஜேQொம்.

— இரொ. சநடுஞ்ச�ழிIன் 
(கல்வி, சதொழிலடை�ச்�ர்)

25 வIதுக்கு முன்பு Iொரும் திரு�ணம் ச�ய்து சகொள்ளக் கூ�ொது. 40 வIதுக்குப் பிQகு Iொரும் திரு�ண 
இன்�ம் அனு�விக்கக்கூ�ொது. 40 வIதுக்கு ஜே�ற்�ட்�வர் பிரம்�ச்�ரிIத்டைதக் கடை�பிடிக்க ஜேவண்டும்.

—விஜேனொ�ொ (3-7-1974)

நொன் சகொள்டைகயில் மிகவும் நிடைலச�ற்றிருப்�வள். என் ச�ொந்தக் கொலில், ச�ொந்தத் தத்துவத்தில் 
வலிடை�யு�ன் நொன் நிற்ஜே�ன். இடைதவிட்டு நொன் என்றுஜே� பிQர் தIடைவ நொடி, அடுத்தவர் கொலில் 
நிற்�வள் அல்ல. குறிப்�ொக எந்த �கொனும், எந்தக் க�வுளும் எனக்குக் டைக சகொடுத்து உதவ ஜேவண்டும் 
என்Q அவசிIம் இல்டைல. Iொடைரயும் �கொனொக எண்ணி குருவொக ஏற்று அவர் கொட்டும் வழியில் ஜே�ொய் 
ஜே�ொட்�ம் அடை�I ஜேவண்டும் என்�து என் விருப்�ம் அன்று.

—பிரத�ர் இந்திரொ கொந்தி

சிலர் ஐந்தொறு ஜேவஷ்டி பு�டைவகடைள வொங்கி, பீஜேரொ நிடைQI அடுக்கி டைவத்துக் சகொண்டு, Iொரொவது 
விருந்தினர்கள் வந்தொல் திQந்து கொட்டுவொர்கள். அவ்வளவுதொஜேன தவிர ஜேவறு பிரஜேIொ�னமில்டைல; 
�ணம் மு�ங்கி வீணொகப் ஜே�ொகொ�ல் சவளிஜேI வந்து நொட்டின் ச�ல்வத்டைத ஜே�லும் வளர்க்க 
ஜேவண்டும்.

—கொ�ரொ�ர்

இது என்ன வொழ்க்டைக! ச4யில் வொழ்க்டைக ஜே�ொல் இருக்கிQது. மிருகக்கொட்சி �ொடைலயிலுள்ள குரங்டைகப் 
ஜே�ொன்Q நிடைலயில் நொன் இருக்கிஜேQன். எல்ஜேலொரும் என்டைனப் �ொர்க்கும் �ொர்டைவடைI எண்ணும்ஜே�ொது 
அப்�டித்தொன் நிடைனக்க ஜேவண்டியிருக்கிQது. நொன் எளிடை�Iொக வொழ விரும்புகிஜேQன். எல்ஜேலொரு�னும்
த�ொஷொகச் சிரித்துப் ஜே�� ஜேவண்டும் என்று சகொள்டைள ஆடை�. ஆனொல் அது முடிவதில்டைல. புகழ் 
என்டைனத் ஜேதடி வந்திருக்கிQது. இதனொல் எளிடை�Iொகவும், எண்ணம் ஜே�ொலவும் வொழ முடிIொது ஜே�ொல் 
இருக்கிQது.

—புருஸ்லீ (உலக கரொத்ஜேத �ன்னன்)
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எனக்கு நிலங்கள் உண்டு. எனினும் சிறு ஜே�ொழ்தில் சவயிலில் ஜேவடைல ச�ய்து �ழக்கமின்டை�Iொல் 
விவ�ொIம் ச�ய்து ஜீவிக்க முடிIவில்டைல. என் �டைனவி �க்களும் அவ்வொஜேQ இருக்கின்Qொர்கள், என் 
ச�ய்வது!

—வ. உ. சி. (3-3-1923)(கொடைரக் குடியில்)

என் வொழ்நொளில் நொன் எழுதிIது எல்லொம் தமிழில் தொன். விIொ�ர் விருந்தும், கண்ணன் கொட்டிI 
வழியும், �க்கரவர்த்தி திரு�கனும், உ�நிஷதப் �லகணியும், �ல வரு�ங்களுக்கு முன்ஜே� கடைதகளும் 
தமிழில்தொன் எழுதிஜேனன். எனக்கு ஆங்கிலத்தில் �ரள�ொக எழுத வரொது. விஞ்ஞொன ச�ொற்கள் அ�ங்கிI
புத்தகமும் தமிழில்தொன் எழுதிஜேனன். தமிழிஜேலஜேI மூழ்கி வளர்ந்தவடைன-என்டைனப் �ொர்த்து தமிழுக்கு 
விஜேரொதி எதிரி என்�து ஜே�ொ�டி-முழுப்ச�ொய்-கலியுகப்புளுகு.

—ரொ4ொஜி (4-7-1965)

ஒருவருக்கு 24 வIதில்தொன் நல்ல வொழ்க்டைக சதொ�ங்குகிQது. என்னுடை�I வொழ்க்டைகயிலும் 24 
வIதில்தொன் நல்லஜேநரம் வந்தது.

—நடிகர் திலகம் சிவொஜிகஜேண�ன்

இந்நொட்டின் ச�ொருளொதொர நிடைலடை�டைIப் �ற்றி புத்தர்கள் எழுதிடைவத்த புத்தகங்களிலிருந்து நொம் 
முதன் முதலில் அறிந்ஜேதொம். புத்த�தம் ஓங்கி வளர்த்திருந்த கொலத்தில் நிலம் �ம்�ந்த�ொகப் �ட்�ொ 
�ொற்றும் உரிடை�யில்டைல என்று புர��ர் டைரஸ்ஜே�விட்ஸ் எழுதியுள்ள புத்தகத்திலிருந்து நொம் 
அறிகிஜேQொம். அப்ஜே�ொது நொடு ச�ழிப்�ொகவும், ஜேµ��ொகவும் இருந்தது. கூலிக்கு ஜேவடைல ச�ய்வடைத 
�க்கள் சவறுத்து வந்தனர். அம்�ொதிரிIொன சு�ொவ குணம் இந்திIொவில் எல்லொ யுகங்களிலும் 
எக்கொலத்திலும் இருந்து வருகிQது.

—லொலொ ல4�திரொய் (18-4-1928)
(எர்ணொகுளம்)

ஜேகொவிலுக்குள் மூலஸ்தொனம் தவிர, �ற்Q எல்லொ இ�ங்களிலும் இந்து�தத்டைத நம்�ொதவர்களும், 
அதற்கு எதிரிடை�Iொயுள்ளவர்களும் சுற்றித்திரிI இ�ங்சகொடுத்துவிட்டு, இந்து �தத்டைதக் 
சகொண்�ொடுவஜேதொடு அல்லொ�ல், இந்து �தத்தில் பிQந்து, அடைதஜேI நம்பி, அதிஜேலஜேI இருந்து 
அதற்கொகஜேவ இQந்துசகொண்டு இருக்கிQ இந்து �க்கள் ஜேகொவிலுக்குள் நுடைழIக்கூ�ொது என்�து 
ச�ொல்லொத தடைலவிதிIொயிருக்கிQது. என்னுடை�I அபிப்பிரொIத்தில் இது தீண்�ொடை�டைIவி�க் 
ஜேகவல�ொனதொயிருக்கிQது.

—பி.டி.ரொ4ன்(9-6-1928)
(லொல்குடி தொலுகொ முதலொவது சுI�ரிIொடைத �ொநொட்டின் தடைலடை� உடைரயில்.)

என் குழந்டைதப் �ருவத்தில், என் தந்டைத எனக்கு எழுத ஒரு சின்னஞ்சிறிI ஜே�டை�யும், புத்தகங்கள் 
டைவத்துப் �டிக்கும் ரஹ்Iொலும், ஒரு தங்க ஜே�ொதிரமும் வொங்கித் தந்தொர். அதன் பின் �டைழI �ொ�ொன்கள் 
வொங்கும் ஒருவன் வந்தொன். அவனி�ம் நொன் தங்க ஜே�ொதிரத்டைதக் சகொடுத்ஜேதன்.என் டைக நிடைQI அவன் 
ஜே�ரீச்�ம் �ழம் தந்து ச�ன்Qொன்.

—�ொரசீகக் கவிஞர் இ�ொம் �ொஅதி
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�ணவ�தி �டை�த்தவர்கள், பிள்டைள வொரிசு இல்லொதவர்கள், கல்வித்துடைQக்கு நிதி உதவஜேவண்டும். 
அவர்கள் இந்தத் தடைலமுடைQயில் ச�ய்யும் உதவி �ல தடைலமுடைQ �ொணவர்களுக்கு �Iன் அளிக்கும். 
கல்வித் துடைQயில் நொம் ஜே�ொதிI முதலீடு ச�ய்து முன்ஜேனQொவிட்�ொல், உலக நொடுகளு�ன் நொம் எந்தத் 
துடைQயிலும் ஜே�ொட்டிப் ஜே�ொ� முடிIொது.

—இரொ. சநடுஞ்ச�ழிIன் (2-7-1974)
(தமிழக கல்வி அடை�ச்�ர்)

மூன்று வரு�த்திற்கு முன் நொன் �ட்�த்துக்கு வந்தது முதல், குழந்டைத �ணத்டைத நிறுத்துகிQ 
விஷI�ொய்க் கவனம் ச�லுத்தி வந்ஜேதன். இந்த விஷIத்டைதப் �ற்றி நொன் தீர ஆஜேலொசித்ததில், இந்தத் 
தீடை�டைI நிறுத்த ஜேவண்டு�ொயின் அதற்கு ஒஜேர வழிதொனுண்டு. அது, �ட்�ம் ச�ய்வதுதொன் என்Q 
முடிவிற்கு வந்ஜேதன். இதனொல்தொன் எனது பிQந்த நொள் தர்�ொரில், �ொலிI விவொகத்டைதத் தடுக்கும்�டி 
�ட்�ம் ச�ய்Iத் தீர்�ொனித்திருப்�தொக அறிவித்ஜேதன்.

—�ண்டிரொ4ொ (13-4-1928)
(லொகூரில்)

இந்திI �ட்� �டை�டைIப் �ற்றிI �ட்�த்தில் ஜேகள்வி ஜேகட்கும் சுதந்தரம், சகொஞ்�ம் பிரதிநிதித்வம் 
ஜே�ொன்Q அனுகூல�ொன சில �ொகங்கள் இருக்கின்Qன. அதிகொரிகள் இந்திIப் �டிப்�ொளிகளி�த்தில் 
அவநம்பிக்டைக டைவக்கொ�ல் அவர்கஜேள விசுவொசித்து அவர்கள் ஜேத� அர�ொட்சியில் ஈடு�டும்�டி ச�ய்I 
ஜேவண்டும். அவர்கடைளப் �டைகவர்களொகும்�டி அதிகொரிகள் ந�ந்துசகொள்ளக்கூ�ொது. இந்திIொவின் 
தரித்திரம், ஆட்சி முடைQயின் அடை�ப்பினொல் ஏற்�டுகிQஜேத சIொழிIத் தனிப்�ட்� அதிகொரிகளொல் 
ஆக்கப்�டுகிQதில்டைல.

—தொதொ�ொய் நவ்ஜேரொஜி 
(1893-ல் லொகூரில் நடை�ச�ற்Q ஒன்�தொவது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்.)

நொன் ச�ய்யும் ஒவ்சவொரு ச�Iலும், நொன் அனு�விக்கும் ஒவ்சவொரு ஜேவதடைனயும், என்டைன 
எல்லொவிதத்திலும் புதிI �னிதனொக �ொற்றுகின்Qன. வறுடை�, அன்பு, அதிகொரம், ஜேகொ�ம், ஜேநொய், 
துIரம், சவற்றி எல்லொம் என் �னத்தில் புடைதத்து கி�க்கும் �ல்ஜேவறு �க்திகடைள 
சவளிக்சகொணர்கின்Qன. இடைவகளினொல் எனது அற்� ஆடை�கள் �ொதிக்கப் �ட்�ொலும் எனது 
�ஜேனொ�க்தி ச�ருகுவது தடை�ப்�டுவதில்டைல.

—கவிஞர் எ�ர்�ன்

நொஜேன பிற்�ட்� வகுப்டை�ச் ஜே�ர்ந்தவன்தொன். �ணம் கட்� வ�தியின்றி உ�கொரச் �ம்�ளம் ச�ற்றுத்தொன்
�டித்ஜேதன். ஆகஜேவ, �ணம் கட்டிப் �டிப்�தில் உள்ள கஷ்�ம் எனக்குத் சதரியும்.

—அறிஞர் அண்ணொ (23-3-1967)

இலக்கிIத்டைத நொன் கற்ஜேQன் இல்டைல. நொன் நிடைனத்தடைதப் பிQர் புரிந்துசகொள்ள ஜேவண்டும். அதற்கு 
எனது ச�ொழி எனக்கு உதவஜேவண்டும். அதுவடைரயில் எனது ச�ொழிIறிவு எனக்கு உதவுகிQது என்று 
நம்புகிஜேQன்.

—எம். ஜி. ஆர். (23-12-1975)

முன்ச�ல்லொம் ஜேIொ�டைன ச�ொல்வதற்கொகச் சிலரும், அடைதக் ஜேகட்�தற்கொகப் �லரும் இருந்தொர்கள். 
அதனொல் ஜேIொ�டைன ச�ொல்�வர்களுக்கு �திப்பும் �ரிIொடைதயும் இருந்தன. ஆனொல், இப்ஜே�ொடைதI 
நிடைலடை� அப்�டியில்டைல. ஜேநர்�ொQொகப் ஜே�ொய்விட்�து. ஜேIொ�டைனகடைளத் ஜேதடி, நொம் எங்கும் ஜே�ொக 
ஜேவண்டிIதில்டைல. நம் இருப்பி�ம் ஜேதடித் தொ�ொக ஜேIொ�டைனகள் அடுக்கடுக்கொய் வந்து குவியும் நொள் 
இது.

—அகிலன்
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உண்டை� என் உ�லில் ஊறிக் கி�க்கிQது. என்னி�மிருந்து அதடைன எதனொலும் அகற்றிவி� முடிIொது.

—கொந்திIடிகள்

தன்னுடை�I சுதந்திரத்டைதக் கொப்�ொற்றிக் சகொள்ளுவதற்கு, முழுக்க முழுக்கப் பிQடைர நம்பியிருக்கும் 
ஒரு நொடு உதவொக்கடைர நொ�ொகும்.

—ஜேநரு (27-11-1962)

பிர�ங்கம் ச�ய்வது எனக்கு எப்ச�ொழுதும் பிடிக்கொது. அக்கொலத்திலும் �ரி, இப்ச�ொழுதும் �ரி, 
ஆனொலும் பிர�ங்கம் ச�ய்Iொ�ஜேல இருக்கமுடிIவில்டைல. தனிஜேI பிர�ொரம் ச�ய்Iப் ஜே�ொன ஜே�ொஜேதொ, 
அல்லது பிQர் வற்புறுத்தலினொஜேலொ ஜே�� ஜேவண்டியிருக்கிQது. அப்�டி நொன் முதன் முதலொகப் பிர�ங்கம் 
ச�ய்தது எளிங்க நொய்க்கன்�ட்டி என்Q கிரொ�த்தில் அவ்வூர் விருதுநகருக்குச் சு�ொர் 5 டை�லில் உள்ளது. 
சு�ொர் 200 வீடுகள் சகொண்� சிறு கிரொ�ம். சுப்�ரொI �ந்துலு என்Q �ற்சருரு கொங்கிரஸ் ஊழிIர் 
என்னு�ன் வந்திருந்தொர். கூட்�ம் 500 ஜே�ர் இருக்கும். அதொவது அந்தக் கிரொ�த்தொர் எல்ஜேலொருஜே� 
வந்திருந்தொர்கள்.

— கொ�ரொ�ர்

கல்Iொண வIடைத உIர்த்த ஜேவண்�ொம்; ருது �ொந்திக் கொலத்டைதத் தள்ளி டைவத்துக் சகொள்ஜேவொம் என்று 
டைவதீகர்கள் ��ொதொனம் ச�ொல்லுகிQொர்கள். அவ்வொறு ச�ய்வதற்குப் �திலொகக் கல்Iொண வIடைதஜேI 
தள்ளி டைவத்தொசலன்ன முழுகிப் ஜே�ொய்விடும்? என் ச�ன்டைன நண்�ர்கள் அறிந்திருப்�துஜே�ொல் 
��ஸ்கிருதத்தில் எனக்கு அவ்வளவு புலடை�யில்லொவிடினும் நொனும் ஏஜேதொ சிறிது ��ஸ்கிருதம் அறிந்த 
வடைரயில், �ண்டை�க்கொலத்தில் இந்துக்கள் அவ்வப்ஜே�ொது கொலப் ஜே�ொக்குக் ஜேகற்Qவொறு ந�ந்து 
சகொண்�தனொல்தொன் ஜே�ன்டை� ச�ற்று விளங்கினர்கள் என்Qறிந்ஜேதன். அத்தடைகI உத்த��ொன 
முடைQடைI இந்துக்கள் தத்துவஞொன விவொதங்களொலும் நம்நொடு ஒரு நொளும் முன்ஜேனற்Q�டை�Iொது.

—லொலொ ல4�திரொய் (14 - 4 - 1928)
(ச�ன்டைன ஜேகொகஜேல ஹொலில்)

இந்திIொவில் குடும்�க் கட்டுப்�ொடு திட்�த்டைத ஆண்கஜேள எதிர்க்கிQொர்கள். அதனொல் அந்தத் திட்�ம் 
எதிர்�ொர்த்த அளவு சவற்றி ச�Qவில்டைல. ஜே�லும், �ழங்கொலந் சதொட்டு திரு�ணங்களில் 
வொழ்த்துகிQவர்கள் ஏரொள�ொன குழந்டைதகடைளப் ச�றும்�டி வொழ்த்தி வருகிQொர்கள். அந்தப் �ழக்கம் 
இன்னமும் நீடிக்கிQது. �க்கள் ச�ல்வம் தொன் ச�ரிI ச�ல்வம் என்Q எண்ணம் இன்னமும் நீடித்து 
வருகிQது. குடும்�க் கட்டுப்�ொடு திட்�ம் சவற்றி ச�Qொததற்கு அதுவும் ஒரு கொரணம்.

—பிரத�ர் இந்திரொ கொந்தி

எதுவும் ஜே�ச்சு வொக்கில் 'கி' என்Q அடை�ச�ொழிடைIப் ச�ற்று வரும். எப்�டி? �ணம், கிணம், �ங்கம், 
கிங்கம், சினி�ொ, கினி�ொ, நொ�கம், கீ�கம், கட்சி, கிட்சி, வீடு, கீடு, ஜே�ொறு, கீறு, கொப்பி, கீப்பி, என்று 
வரும். அதனொல்தொன் நந்தனொடைர கிந்தனர் என்று ச�Iர் டைவத்ஜேதன். ஆனொல் என் ச�Iடைர �ட்டும் நீங்க
அப்�டிச் ச�ொல்லலொம் என்Qொல் ஏ�ொந்து ஜே�ொயிடுவீங்க. ஆ�ொம், ஆ�ொம், ச�ொல்லிப் பிட்ஜே�ன். 
கிருஷ்ணன் - கிருஷ்ணன்தொன். -

—கடைலவொணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன்

நொன் உண்டை�யில் IொடைரIொவது பிரதி�லிக்கின்ஜேQனொ என்று விIப்�துண்டு. �லர் என்னி�த்தில் 
அன்பு ச�லுத்துகிQொர்கசளன்Qொலும், நொன் Iொடைரயும் பிரதி�லிக்கவில்டைல என்றுதொன் 
நிடைனக்கின்ஜேQன். நொன் கீழ் நொடும் ஜே�னொடும் ஜே�ர்ந்த ஒரு விந்டைதIொன கலப்புப் ஜே�ர்வழி. நொன் எந்த 
இ�த்துக்கும் ஜே�ரொதவன். ஒருஜேவடைள என்னுடை�I எண்ணங்களும், ஜே�ொக்கும் கீழ்நொட்டை�வி� 
ஜே�னொட்டுக்குப் ச�ொருந்திIடைவIொக இருக்கலொம். ஆனொல் கணக்கற்Q வழிகளில், இந்திIொ தன் எல்லொ 
�க்கடைளயும் �ற்றிக்சகொள்வது ஜே�ொன்று என்டைனயும் �ற்றிக் சகொள்கின்Qது.

—ஜேநரு

நொம் சிரொர்த்தம் என்னும் ஜே�ரொல், �ல தொனங்களும், சவள்ளி, தங்கம் ஆகிIவற்Qொல் �ொத்திரங்களும், 
அரிசி, கொய்கறிகளும் குறிப்பிட்� �மூகத்தவர்க்குக் சகொடுத்தல் அவசிIச�னக் கருதி அவ்வொறு ச�ய்து 
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வருகின்ஜேQொம். இதனொல் நம் பிதிர்கள் சுவர்க்கத்டைத Iடை�வொர்கள் என்றும் நம்புகிரஜேQொம். இவ்வொறு 
பிள்டைளகள் ச�ய்வதொல், தந்டைத தொன் ச�ய்த �ொ�த்தினின்றும் மீளுவது உண்டை�Iொயின் ந�து 
தத்துவ�ொன ‘அவனவன் ச�ய்தவிடைன அவனவடைனச் �ொரும்’ என்�து ச�ொய்Iொகப் ஜே�ொகின்Qதன்ஜேQொ? 
ஒருவன் ச�ய்த குற்Qத்திற்கொக அவடைனச் �ொர்ந்தொர் �ன்னிப்புக் ஜேகட்டுக் சகொண்�ொல், ஜேகொர்ட்�ொர் 
விடுவொர்களொ? உண்டை� நீதி�தி வி��ொட்�ொன். லஞ்�ம் வொங்கு�வஜேன அதற்கு ஒருப்�டுவொன்.

—வ. உ. சி. (3 - 3 – 1928)

(கொடைரக்குடியில்

என்னுடை�I நண்�ர்கள் ஏசழட்டுப் ஜே�ர்கள் ச�ொல்லி டைவத்ததுஜே�ொல, சதொ�ர்ந்து அவரவரின் 42 வது 
வIதிஜேல ஒருவர்பின் ஒருவரொக ச�த்துக் சகொண்டிருந்தொர்கள். நண்�ர்கள் 42 வIதில் இQந்து 
விடுகிQொர்கள். நொமும் 42 வது வIதில் இQந்துவி�ப் ஜே�ொகிருஜேQொம் என்று எண்ணிஜேனன். ஆனொல் 
எனக்கு 43 - 44 ஆகியும்கூ� நொன் �ொகவில்டைல. பிQகுதொன், நொன் ச�ொதுத் சதொண்டில் இQங்க 
ஆரம்பித்ஜேதன்.

—ச�ரிIொர்

ஒரு முடைQ நொன் ச�ன்டைன �ச்டை�Iப்�ன் கல்லூரி ஆண்டு இறுதி விழொவில் உடைரIொற்றிஜேனன். இந்தச் 
ச�ய்திடைIத் தின�ணி ஜே�ப்�ரில், “�. ச�ொ. சி. இறுதி உடைரIொற்றினர்“ என்று ஜே�ொட்டிருந்தொர்கள். இது 
ந�ந்து 25 ஆண்டுகளுக்கு ஜே�லொகி விட்�து. ஆனொல் நொன் இன்னும் உடைரIொற்றிக் சகொண்டுதொன் 
இருக்கிஜேQன்.

—�. ச�ொ. சி.

�த்சதன்னும் ச�ம்ச�ொருடைள உன்னுதற்கும் ஜே�ொற்றுதற்கும் உரிI இ��ொகக் ஜேகொயில்கள் 
கட்�ப்�ட்�ன. நொளடை�வில் அக்ஜேகொயில்களிலும் �ொதிப்ஜே�ய் நுடைழந்துவிட்�து. ஒரு கூட்�த்தொர் 
இங்கும், �ற்சQொரு கூட்�த்தொர் உங்கும், இன்சனொரு கூட்�த்தொர் அங்கும் நின்று க�வுடைள வழி�� 
ஜேவண்டு�ொம். க�வுள் முன்னிடைலயிலு�ொ உIர்வு தொழ்வு? க�வுடைள �ரம், ச�டி, சகொடி, �ொம்பு, 
சிலந்தி, Iொடைன முதலிIன பூசித்ததொகப் புரொணங்கள் புகல்கின்Qன. க�வுளின் உருவங்களின் மீது ஈக்கள்
ச�ொய்க்கின்Qன. �ல்லிகள் ஓடுகின்Qன. இடைவகட்சகல்லொம் இடைQவடைனத் சதொடும் 
உரிடை�யிருக்கும்ஜே�ொது, ஆQறிவுடை�I �னிதனுக்கொ அவ்வுரிடை�யில்டைல. �ொதிIொர் சகொடுடை� என்ஜேன!
என்ஜேன!

—திரு. வி. க. (7 - 5 - 1927)

(�ொIவரம் ��ர� �ன்�ொர்க்க �ொநொட்டில்)

நம் நொட்டை�ப் ச�ொறுத்தவடைரயில் ஜேகட்க ஜேவண்டிIவர்கள் ஜேகட்க ஜேவண்டிI முடைQயில் ஜேகட்�ொல், 
ஏடைழ எளிIவர்கள்கூ� இIன்Q அளவு தருவொர்கள்! ஒன்றுக்குக் ஜேகட்டு வொங்கி, அடைத 
ஜேவரசQொன்றுக்குப் �Iன்�டுத்தி, Iொஜேரனும் அது�ற்றிக் ஜேகட்�ொல், நீ Iொர் ஜேகட்�தற்கு என்று சிலர் 
கூறுவதொல்தொன், �க்களுக்குக் குழப்�ம் ஏற்�டுகிQது.

—அறிஞர் அண்ணொ (24 - 3 - 1968)

�ணக்கொரர்களுக்கும், ஏடைழகளுக்கும் இடை�ஜேI உள்ள இடை�சவளிடைIக் குடைQக்க ஜேவண்டும் என்Q 
சகொள்டைகடைI ஆதரிப்�வன் நொன். அதற்கு என்னல் முடிந்தடைத நொனும் ச�ய்கிஜேQன். என்னுடை�I 
டிடைரவருக்கு �ொதம் 550 ரூ�ொய் ஊதிI�ொகக் சகொடுக்கிஜேQன். �டை�Iற்கொரர்களுக்கு �ொதம் 250 ரூ�ொய் 
சகொடுத்து இலவ�ச் �ொப்�ொடும் ஜே�ொடுகிஜேQன்.

—ஜிஜேதந்திரொ

(இந்தி நடிகர்)
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நொன் வொழ்ந்து சகட்�வனில்டைல ஏசனன்Qொல் நொன் எப்ஜே�ொதும் வொழஜேவயில்டைல. ‘�ரிதொன் ஜே�ொ�ொ‘ 
என்று எல்லொவற்டைQயும் தூக்கி எறி�வன். தமிழ் நொட்டிஜேலஜேI எல்லொவற்டைQயும் �றுக்கின்Q ஆள் நொன்
ஒருவன்தொன்.

—கவிஞர் சுரதொ (25 - 7 - 1971)

உலகம் எனக்குக் சகடுதல் ச�ய்திருந்த ஜே�ொதிலும், நொன் எனக்குச் ச�ய்து சகொண்� சகடுதல் 
அடைதவி�க் சகொடிIது.

—ஆஸ்கொர் ஒயில்டு (1895)

ச�ொது வொழ்வில் இருப்�வர்களுக்குச் �ற்று அளவுக்கு மீறிI நொணIமும், கட்டுப்�ொடும், உறுதியும், 
திIொக புத்தியும் ஜேவண்டும். உத்திஜேIொகத்திலிருப்�வர்களுக்கு இடைவ ஜேவண்டிIது இல்டைல 
என்�ஜேதொடு, இடைவகள் உள்ளவர்கள் உத்திஜேIொகத்தில் சவற்றி ச�Qவும் முடிIொது.

—ச�ரிIொர்

அரி4ன் என்Qொல் விஷ்ணுடைவ நம்புகிQவன் என்று அர்த்தம். நொன் விஷ்ணுடைவஜேIொ, சிவஜேனஜேIொ 
நம்புகிQவன் அல்ல. எனஜேவ என்ன அரி4ன் என்று ச�ொல்வது எப்�டிப் ச�ொருத்த�ொகும்? எனஜேவ, 
அப்�டி ச�ொல்லொதீர்கள்.

—��வலிங்கப்�ொ

க�ந்த �த்தொண்டுகளொகப் �ல்கடைலக் கழகங்களும், ச�ொது ஸ்தொ�னங்களும் வற்புறுத்தி 
அடைழத்ததற்கிணங்கி Iொன் அச�ரிக்க ஐஜேரொப்�ொவில் �த்து �ொதகொலம் நீண்� �Iணம் ச�ய்ஜேதன். 
எனது நீண்� �Iணத்தில் இருநூறு ச�ொற்ச�ொழிவுகள் ச�ய்ஜேதன். எங்கும் ச�ொது �க்களுக்கு 
இந்திIொடைவப் �ற்றி ஒன்றுஜே� சதரிIவில்டைல ஆனல் அறிI ஜேவண்டுச�ன்Q விருப்�முள்ளது. 
�ர்வஜேத� அரசிIலில் இந்திIொ முக்கிI�ொனதொக ஆகிவருகிQது.

—கவி �ஜேரொஜினி ஜேதவி (22 - 1 - 1929

(�ம்�ொயில்)

ச�ண்கள், தங்களுக்குக் கிடை�க்கின்Q �ந்தர்ப்�ங்கடைளப் �Iன்�டுத்தி, வொழ்க்டைகயில் முன்ஜேனQ 
ஜேவண்டும். நொன்கூ� �ந்தர்ப்�ங்களின் �Iனொக உருவொனவள்தொன்.

—வி4Iலட்சுமி �ண்டிட் (6 - 5 - 1963)

என் தந்டைதயின் ஜே�ருதவியிரொவிட்�ொல், சிQந்த கவிடைதகடைளத் தரம் பிரித்து உணரும் வொய்ப்பு எனக்குக் 
கிட்டியிருக்கொது. நொங்கள் சின்னஞ்சிறு குழந்டைதகளொக இருந்த ஜே�ொஜேத எங்களுக்கு அவர் அரும்�ொடு 
�ட்டுப் �ொ�ம் கற்றுக் சகொடுத்தொர். என் தந்டைத இல்டைலசIன்Qொல் நொனில்டைல என்று நொன் 
ச�ருமிதத்து�ன் கூறுஜேவன்.

—சதொருல தொதத் (வங்கொளப் ச�ண் கவிஞர்)

ந�து கலொ�ொடைலகளில் சதொழிற்கல்வி கற்பிக்க ஜேவணடும். �ணமுள்ளவர்கள் ஜேத��ரித்திரம் பூஜேகொள 
�ொஸ்திரம், தத்துவ �ொஸ்திரம் முதலிIடைவகளில் ஜேதர்ச்சி ச�றுவதற்கு ஜேவண்டிI கல்விடைIக் கற்கலொம். 
�ொதொரண �ொணவர்கள் எல்ஜேலொரும் நன்கு எழுதவும் ஜே��வும், அவசிI�ொனொல் உ�நிIொ�ம் ச�ய்Iவும் 
ஜேவண்டிI கல்விடைIக் கற்�ஜேதொடு, சதொழிற் கல்விடைIயும் கற்கஜேவண்டும். தந்தி வொசிக்கும் அளவு 
ஆங்கிலமும் கற்றுக்சகொள்ள, விவ�ொIம், டைகத்சதொழில் ஆகிIவற்டைQ �ொணவர்கட்குப் 
ஜே�ொதிக்கஜேவண்டும். நன்ச�ய், ஜேதொட்�ம் ஆகிIவற்றில் �ொணவ, �ொணவிகளுக்குப் �யிற்சி அளித்தல் 
அவசிI�ொகும்.

வ. உ. சி. (3 - 3 - 1928) 

(கொடைரக்குடியில்)
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என்னுடை�I அகவொழ்வும், புQவொழ்வும் என்னுடை�I இனத்தொரின் இQந்தவரும், இருப்�வரும் 
உடைழப்பினஜேலஜேI ஆக்கப்�ட்டிருக்கின்Qன என்�டைத நொன் நொள்ஜேதொறும் உணர்கிஜேQன். பிQர் 
உடைழப்�ொல் நொன் எவ்வளவு நன்டை�டைIப் ச�ற்ஜேQொஜேனொ, அத்துடைண நன்டை�டைI நொன் பிQருக்குச் 
ச�ய்I எவ்வளவு உடைழக்க ஜேவண்டும்.

—ஐன்ஸ்டின்

தன் குழந்டைதகள் மீது அக்கடைQ உள்ள Iொரும் அவர்கடைள அரசிIலில் வி��ொட்�ொர்கள். அதனொல் தொன் 
என் �கன்கடைள நொன் அரசிIலில் சநருங்க வி�வில்டைல.

—பிரத�ர் இந்திரொ கொந்தி

சதொண்ணூறு �தவிகித சிந்தடைனயின் ஆற்Qல், �ொதொரண �னிதனொல் வீணொக்கப்�டுகிQது. எனஜேவ 
சதொ�ர்ந்து அவன் ச�ரிI தவறுகடைளச் ச�ய்துக் சகொண்ஜே� இருக்கிQொன்-�ரிIொன �யிற்சிடைIப் ச�ற்Q 
�னிதஜேனொ, �னஜே�ொ ஒருஜே�ொதும் தவறு ச�ய்வதில்டைல.

—விஜேவகொனந்தர்

அத்தந்த இனத்தவர்கடைள அந்தந்த இனத்தவர்கள் �ொரொட்� ஜேவண்டும். நடிகடைர நடிகர் �ொரொட்� 
ஜேவண்டும். இடை�Iடை�ப்�ொளடைர இடை�Iடை�ப்�ொளர் �ொரொட்� ஜேவண்டும். அதுதொன் முடைQ.

— சிவொஜி கஜேண�ன்

�ற்Q �ொகொணங்கடைளப் �ொர்க்கிலும் வங்கொளப் ச�ண் �க்களின் நிடைலடை� மிகவும் தொழ்டை�Iொகஜேவ 
இருக்கின்Qது. கல்கத்தொவில் ஒரு ச�ண் நீதி�திIொவது, சகளரவ �ொஜிஸ்திஜேரட்�ொவது 
கிடை�Iொது.சிறுவர்சிறுமிIர் நீதி�ன்Qத்திற்கு, அவசிIம் ச�ண்கடைளஜேI �ொஜிஸ்திஜேரட்டுகளொக 
நிIமித்தல் ஜேவண்டும். �டுதொ ச�ண்கள், தொரொள�ொய்ப் �ொங்கிகளில் ச�ொருள் ஜே�ொட்டு, வரவு ச�லவு 
ச�ய்Iப் ச�ண்�க்கட்கொக பிரத்திஜேIக�ொக ஒரு �ொங்கி இருத்தல் ஜேவண்டும்.

—ச�ல்வி கொர்னீலிIொ ச�ொரொப்ஜி (11-7-1929)

(கல்கத்தொவில்)

ச�ரிIவர்கள் எல்லொம் எழுதியிருக்கிQொர்கள். அவற்டைQஜேI வொங்கிப் �டிக்க �ொட்ஜே�ன் என்கிQொர்கள். 
எனக்கு என்னஜே�ொ புத்தகம் ஜே�ொ� ஜேவண்டும் என்ஜேQ ஜேதொன்Qவில்டைல ஆடை�க்கொகத்தொன் கவிடைத 
எழுதுகிஜேQன்.

—திரு�தி ச�ளந்தரொ டைகலொ�ம் (27.1.1912)

இந்திIொ விடுதடைல ச�ற்Q பிQகு நம் கல்விமுடைQடைI அடிஜேIொடு �ொற்Qொ�ல் ஜே�ொனது நொம் ச�ய்த 
மிகப் ச�ரிI தவறுகளில் ஒன்று. கல்விப் �யிற்சி என்�து வகுப்பு அடைQயில் ச�றும் �யிற்சியு�ன் 
நின்று வி�ொது. வொழ் நொட்கள் பூரொவும் கல்வி கற்க ஜேவண்டும். நூல்களிலிருந்து �த்திரமின்றி நம்டை�ச் 
சுற்றிலும் சவளி நொடுகளிலும் ந�க்கும் �ம்�வங்களிலிருந்தும் விஷIங்கடைளக் கற்றுக்சகொள்ள 
ஜேவண்டும்.

—பிரத�ர் இந்திரொகொந்தி (5-1-1973)

என் குழந்டைதகளின் நலனுக்கொகஜேவ கடைலத்துடைQக்கு வந்தவள் நொன். என்டைனயும் என் 
குழந்டைதகடைளயும் ச�ருடை�ப்�டுத்திIது கடைல உலகம். ஆக, தொIொக இருப்�து, கடைலஉலகில் புகழ் 
ச�றுவது இரண்டுஜே� எனக்குப் ச�ருடை�தொன்.

—நடிடைக ச�ளகொர் 4ொனகி

ஒரு ச�ண்ணுக்கு மிகவும் அழகொன ச�ொருள் பு�டைவதொன். அதிக அளவு சகளரவ�ொன ச�ொருளும் 
அதுதொன்.

—�ரிIொ சதஜேர�ொ (15-12-1964)
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(புரொதன ஜே�ொர்�ன் குடும்�த்டைதச் ஜே�ர்ந்த இளவரசி)

நொய்க்குச் சுடைவ உணர்ச்சியும் ஜே�ொப்� �க்தியும் அதிகம். Iொரொவது ஜேகொபித்தவு�ன் நொய் அவர்கள் 
டைகடைI நக்கும். இது, தங்கடைளச் ��ொதொனப் �டுத்துவதற்கொக என்று சிலர் நிடைனக்கிருர்கள். இது 
�ரிIல்ல. இன்னும் ஜேகொ�ம் உங்களி�ம் இருக்கிQதொ என்று சுடைவயின் மூலம் அறிந்து சகொள்ளஜேவ 
இப்�டிச் ச�ய்கிQது.

—ஸி. பி. ட்ஜேரக்

வொழ்க்டைகயில் ஒருசவறி ஏற்�ட்�ொல்தொன் பிடிப்பு�ன் முன்ஜேனறி வொழமுடியும். அடைதச் ��Iம் 
சகொடுக்கிQது. அது ச�ொல்லுகிQ ஜே�ொட்�த்டைதக் சகொடுக்கொவிட்�ொலும் இது ஜே�ொதும். அந்த 
ஜே�ொட்�த்டைதவி� இது ஜே�லொனது.

—புதுடை�ப் பித்தன்
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�க்கம் 41-50

சதொழில்களிஜேல ஒன்று ஒஸ்தி. �ற்சQொன்று �ட்�ம் என்று நொன் என்றும் நிடைனத்ததில்டைல. ஜே�ல் 
நொட்டினர்ஜே�ொல் சதொழில் என்Qொல் எல்லொஜே� சகளரவ�ொன சதொழில்தொன் என்றுதொன் நிடைனத்ஜேதன். 
சிடைக அலங்கொரத் சதொழில், �லடைவத் சதொழில், ஜேரொடு ச�ருக்குகல், கூலி ஜேவடைலச�ய்தல், ரிக் ஷொ 
இழுத்தல், இப்�டி எத்தடைனஜேIொ சதொழில்களிருக்கின்Qன. திருட்டுத் சதொழில்கூ� இருக்கிQது. ஆனொல் 
நம் நொட்டிஜேல �டித்தவன் இவற்டைQசIல்லொம் துணிந்து ச�ய்I முடியு�ொ? முடிIொஜேத! ஆனொல், 
சினி�ொவில் நடிகனொக ஆனொல், இத்தடைன சதொழில்கடைளயும் ச�ய்�வனொக நடிப்பிலொவது ஆகலொம் 
அல்லவொ?

—ச4மினி கஜேண�ன் (1971)

எனது முழுப்ச�Iர் முக�து �ன்சூர் அலிகொன் �ட்ஜே�ொடி. எனது ச�ற்ஜேQர்களும், நண்�ர்களும் 
எப்ஜே�ொதும் என்டைன “டை�கர்“ என்ஜேQ அடைழப்�ொர்கள். ஏன் அப்�டி அடைழக்கிQொர்கள் என்�து எனக்கு 
உண்டை�யிஜேலஜேI புரிIவில்டைல. நொன் சின்னக் குழந்டைதIொக இருந்தஜே�ொது இரண்டு கொல்கடைளயும் 
��க்கி, இரண்டு டைககஜேளயும் ஊன்றிப் புலி ஜே�ொலப் �ொய்ந்து �ொய்ந்து ஜேவக�ொகத் தவழ்ந்து 
விடைளIொடிI துண்டு. அடைதத் தவிர புலிக்கும் எனக்கும் எந்தவித �ம்�ந்தமும் கிடை�Iொது.

—�ட்ஜே�ொடி

(உலகப் புகழ்ச�ற்Q கிரிக்சகட் ஆட்�க்கொரர்)

வீடு வீ�ொகச் ச�ன்று 'ஓட்' ஜே�கரிப்�து ச�ருந்தவQொன கொரிIம். ச�ொது �க்கள் தங்கள் ச�ொறுப்டை�க் 
க�டை�டைI உணர்ந்து ந�ந்துசகொண்�ொல் ‘ஓட்’ ஜே�கரிக்கும் வீண் ஜேவடைல ஏன்?�Iனற்Q-உIரிI குண 
நலன் அற்Q-திQனற்Q ஒருவடைர �க்கட் பிரதிநிதி என்று கூறி, அந்த �னிதருக்கு ’ஓட்’ ஜே�ொடு�ொறு 
ஜே�ொய்க் ஜேகட்�து வொக்கொளடைர அவ�ொனப் �டுத்துவதொகும்.

—லொர்டு ச�க்கொஜேல (1832)

‘என் வொழ்க்டைக ஓய்வு ஒழிச்�ல் இல்லொ�ல் இருக்கிQது. நொன் இன்னும் நிடைQஜேவற்Q ஜேவண்டிI 
கொரிIங்கள் ஏரொள�ொக இருக்கின்Qன. பிஜேரசிIரி�மிருந்து உலகச் �ொம்பிIன் �ட்�த்டைத மீண்டும் 
ச�Qஜேவண்டும். வீட்டில் ஓய்வொக உட்கொர்ந்திருக்க ஜேவண்டும் என்�துதொன் விருப்�ம் . �ொதொரண 
�னிதடைனப்ஜே�ொல் ஓய்வு ச�Q ஜேவண்டும். கடை�களுக்குப் ஜே�ொய் வரஜேவண்டும். புல் சவட்டிI�டி 
உலவ ஜேவண்டும். ஒப்�ந்தம், வழக்கு, விவகொரம் என்�சதல்லொம் இல்லொ�ல், வீண்ஜே�ச்சு விரIம் 
இல்லொ�ல், ஜே�டை�ப் ஜே�ச்சு கூட்�ம் என்�சதல்லொம் இல்லொ�ல், நிம்�திIொக ஓய்சவடுத்துக்சகொள்ள 
ஜேவண்டும். அதுதொன் என் ஆடை�.

—முகம்�து அலி (உலக குத்துச்�ண்டை� வீரர்)

நொன் எந்த ஏணிடைIயும் உதவிIொகக் சகொண்டு வொழ்க்டைகயில் முன்ஜேனQவில்ஜேல. சவறும் உடைழப்பின் 
�க்தி ஒன்றினொஜேலஜேI முன்னுக்கு வந்ஜேதன். எல்லொ இடைளஞர்களும் என்ஜேனஜேI பின்�ற்Q முIன்று, 
வீண்ஜே�ொ�ம் ஜே�ொக ஜேவண்�ொம்.

—4ொர்ஜ் ச�ர்னொர்ட்ஷொ

ச�ண்கள் டைவர நடைககள் அணிவதன் கொரணம்,தொங்கள் அணிந்திருக்கும் டைவர நடைககடைளப் பிQர் 
�ொர்க்கஜேவண்டும் என்�தற்கொக அல்ல! பிQர் கண் �ொர்டைவடைI டைவர ஒளியின் உதவிIொல் இழுத்துத் 
தங்கடைளப் �ொர்க்கச்ச�ய்I ஜேவண்டும் என்�துதொன்.

—�ர். சி. வி. ரொ�ன்

உலகத்திற்ஜேக நொம் வழிகொட்டிப் ஜே�ொஜேவொம்; நொம் புது உலகம் கொண்ஜே�ொம். இந்திIொவுக்ஜேக 
வழிகொட்�க்கூடிI �க்தி உடை�Iவரொக இருப்ஜே�ொம். அஜேனக ஜேகொளொறுகள் இருந்தொலும் அடைவ எல்லொம்
உ�ஜேன �ொறிவிடும். அது ச�ய்கிQவனுடை�I லட்சிIத்டைதப் ச�ொறுத்திருக்கிQது.
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—ச�ரிIொர்) 19-1-1973)

நொன் கடைதகளுக்கொக ஹொலிவுட்டை�த் ஜேதடிப்ஜே�ொவதில்டைல. என் கடைதகள் ஹொலிவுட் ஜே�ொன்Q 
இ�ங்களுக்குப் ஜே�ொக ஜேவண்டும் என ஆடை�ப்�டு�வன் நொன். என் கடைத மீது Iொரொவது உQவு 
சகொண்�ொ� நிடைனத்தொல், அவர்கள் என் அடுத்த வீட்டுக்கொரர்கள், எதிர் வீட்டுக்கொரர்கள் இப்�டி Iொரொக 
ஒருவரொகத்தொன் இருக்க முடியும். கொரணம் நொன் நடுத் சதருவிலிருந்து கடைதகடைளத் ஜேதர்ந்சதடுக்கிஜேQன்

—ஏ. எஸ். பிரகொ�ம்

(கதொசிரிIர்–டை�ரக்�ர்)

நொம் உலகத்தின் சவவ்ஜேவறு இனங்கள். ந�து சுIநலங்கள் சவவ்ஜேவQொனடைவ. ஆடைகIொல் அந்த 
நிடைலயில் நொம் ஒன்று�� முடிIொது. ஆனொல் அந்நிடைலக்கு அப்�ொலும் ஓர் உலகம் இருக்கிQது. அங்ஜேக 
நம்முடை�I நம்பிக்டைககளும், ஆடை�களும், திQடை�யும், �லனும் ���ொனடைவ. அந்த நிடைலயில் உலகம் 
முழுதுஜே� �னித குலம் ஒன்று ஜே�ருமி�ம் இங்குதொன் கிழக்கும் ஜே�ற்கும் உண்டை�யிஜேலஜேI ஒன்று 
ஜே�ருகின்Qன. எதிர் கொலத்தில் �த்திIத்துக்கொகவும் அன்புக்கொகவும் �Iணம் ச�ய்�வர்கள் இளடை�Iொன 
ஜேரொம் நகரத்தின் �னதில் ஆதரவு ச�றும்�டி என்னொல் ச�ய்I முடிந்தொல், நொன் என்டைன 
அதிருஷ்��ொலிIொக எண்ணிக் சகொள்ஜேவன்.

—கவி ரவீந்திர நொத் தொகூர் (10-6-1926)

(ஜேரொம் �ல்கடைலக் கழகத்தில்)

எனக்குப் பின்னர் உலகம் என்டைனப்�ற்றி நல்லஜேதொ, சகட்�ஜேதொ எது ஜேவண்டு�ொனலும் ச�ொல்லி 
விட்டுப் ஜே�ொகட்டும். தனிப்�ட்� முடைQயில் விஞ்ஞொன உலகம் எனக்குக் கவி�ொ� ஜேவண்டும் என நொன்
விரும்�வில்டைல. நொன் கண்�றிந்த உண்டை�கள் வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞொன �ம்பிரதொIத்தில் ஒன்றி 
இடைணயு�ொனொல் அடைதக் கொட்டிலும் எனக்குத் திருப்திIளிக்கக் கூடிI ஜேவறு எதுவும் இல்டைல

—ஜே4. பி. எஸ். ஹொல்ஜே�ன்

(விஞ்ஞொன ஜே�டைத

நொன் �ல கொலத்டைதப்�ற்றி எழுதுகிஜேQன். ஆனொல் நிகழ்கொலம் தவிர ஜேவறு எந்தக் கொலத்டைதப் �ற்றியும் 
நொன் கற்�தில்டைல. அந்த நிகழ்கொலத்டைதஜேI இன்னும் நன்Qொகக் கற்றுத் ஜேதரவில்டைல. அதுஜேவ என் 
வொழ்நொளில் கற்றுத் ஜேதQ முடிIொததொக உள்ளது.

—ச�ர்னொர்ட் ஷொ

என் நண்�ரிற் �லர் - ச�ல்வமும் அறிவுடை�டை�யும், ஜே�ச்சு வன்டை�யும் ச�ற்ஜேQொர். ‘ஒருவடைர ஒருவர் 
இடித்துத் தள்ளுகின்Qொர்கள்; ஆதலின் ஜேகொயிலுக்குச் ச�ல்வதில் கருத்து வரவில்டைல என்று 
கூறுகின்Qொர்கள். அவர்கஜேள சில இந்திரிI அனு�வத்திற்கொகப் �ல இடி�ட்டுத் தம் �டைனவி 
�க்களு�ன் துன்புற்றுக் சகொட்�டைகயினுள் நுடைழகிQொர்கள். ஆண்�வன் �ந்நிதியில் ஆகொத ஒன்று அங்கு
ஆகும் ஜே�ொலும்! ஆண்�வன் �ந்நிதியில் இடி�டுதலொல் குடைQவு ஒன்று மில்டைல ஆண்�வன் �ந்நிதியில் 
நடுவில் மூன்Qடி விடுதல் ஜேவண்டும். புQத்தில் நின்ஜேQ வணங்கல் ஜேவண்டும். எதிஜேர நிற்Qலொகொது. 
எதிரிலிருப்�வஜேன எதிரி என்று கூறுதல் வழக்க�ல்லவொ? �க்கங்களில் நின்று வணங்கல் ஜேவண்டும்.

—ஞொனிIொரடிகள்

(கந்தர்�ட்டிச் ச�ொற்ச�ொழிவில்)

என்டைனப் ஜே�ொலஜேவ என்�கனும் குத்துச்�ண்டை� வீரனொவடைத நொன் விரும்�வில்டைல. ஆனல் அவன் 
விருப்�ம் இதில் இருக்கு�ொனல் நொன் ஒன்றும் ச�ய்I முடிIொது. கல்விIொளனொக அவன் விளங்க 
ஜேவண்டும் என்�து என் ஆடை�. நொன் முடைQIொன கல்விடைIப் ச�Qவில்டைல. அதற்கொக இப்ச�ொழுது 
நொன் கவடைலப்��வில்டைல. உலகிற்கு நொன் �டித்த �னிதனுகஜேவ ஜேதொன்றுகிஜேQன். இப்ச�ொழுது 
எனக்கு ஒரு வொய்ப்பு கிடை�க்கு�ொனல் �ள்ளிக்கூ�த்திற்குப் ஜே�ொவடைத விரும்பி ஏற்றுக் சகொள்ஜேவன்.
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—முகம்�து அலி (உலக குத்துச்�ண்டை� வீரர்)

என்டைன இக் கட்டிஜேலொடு தூக்கிக்சகொண்டு ஜே�ொய்க் கலவரங்கள் த�க்கும் இ�த்தில் டைவயுங்கள். 
துப்�ொக்கிக் குண்டு முதலில் என் சநஞ்சில் டைதத்து நொன் �ொகிஜேQன். அப்�டிIொவது ஒற்றுடை� 
உண்�ொகட்டும்.

—�கொகவி இக்�ொல்

(�ஞ்�ொபில் ஷொஹித் கஞ்ச் �ஸ்ஜித் விஷI�ொக முஸ்லிம்களுக்குள் ஏற்�ட்� �ச்�ரவுகளும் அடைத அ�க்க
ரொணுவமும் வந்தஜே�ொது கூறிIது.)

என்னுடை�I ஏழொவது வIதில் என் தந்டைதIொர் புடைகயிடைல விற்றுக் சகொண்டிருந்த கடை�த்திண்டைணயில்
�ருதமுத்துக் ஜேகொனொர் என்Q ச�ரிIவர் ஒருவர் ஆற்று �ணடைலக் சகொட்டி அதில் அ-ஆ என எழுதச் 
ச�ய்து கற்றுக் சகொடுத்தொர். சில திங்கள்களில் எழுத்துக் கூட்டிப் �டிக்கவும் கற்றுக் சகொண்ஜே�ன். 
ஒன்�தொம் வIதில் ஆத்திசூடி, சகொன்டைQ ஜேவந்தன், உலக நீதி முதலிI நூல்கடைளப் �டித்ஜேதன். 10 வது 
வIதில் ஒரு சவற்றிஜேல �ொக்குக் கடை�யில் ஜேவஜேல �ொர்த்ஜேதன். நொள் ஒன்றுக்கு �ம்�ளம் அடைரIணொ. 
இது எங்களின் ச�ரிI குடும்�த்தின் ஜே�ொர்ச் ச�லடைவ ஈடு ச�ய்தது. ஓய்வு ஜேநரங்களில் என் தந்டைதIொர் 
எனக்குக் கடை�க் கணக்கு எழுதும் வரவு ச�லவு முடைQகடைளக் கற்றுக் சகொடுத்து வந்தொர்.

—கி. ஆ. ச�. விசுவநொதம்

முப்�து நொற்�து ஆண்டுகளொகத் தமிழன் ஓIொ�ல் ஜே�டை�களில் வQட்டுத் தவடைளகடைளப் ஜே�ொல் கத்தி 
ஒரு �Iனும் கொணவில்டைல. ஜேகட்�வர்கள் �ண்��ம் எதிசரொலிக்கக் டைக தட்டியும் ஒரு �Iனும் 
கொணவில்டைல. ஜேவஜேQ �Iன் கொணொவிட்�ொலும் கவடைல இல்டைல, ஒற்றுடை�Iொவது ஏற்�ட்�ொலும் 
�கிழலொம். அதுவும் வர வரக் குடைQந்து ஜே�ொகிQது. ஒரு �ொநொடு என்Qொல் இருந்த ஒற்றுடை�யில் ஒரு 
பிளவு என்று ச�ொருள்; ஓர் ஆண்டுவிழொஎன்Qொல் ஒற்றுடை�Iொக இருந்த அறிஞர்களுக்குள் பிரிவு என்று 
ச�ொருள்.

—�ொக்�ர் மு. வரதரொ�னொர் (1960)

பிர�ல திடைரப்�� நடிகரும் �ொ�கரு�ொன திIொரொ4 �ொகவதர் சவள்ளிச் �ங்கிலி பூட்டிI �ந்தனப் 
�லடைக ஊஞ்�லில் அ�ர்ந்து ஆடுவது வழக்கம். ஜே�ொகன ரொகத்டைத அப்ஜே�ொதவர் முணுமுணுப்�து 
�ழக்கம். �ொகவதர் ஆடிI அந்த ஊஞ்�லில் நொனும் அ�ர்ந்து ஆடியிருக்கிஜேQன். �ழங்கொலத்து 
�ன்னர்கடைளப் ஜே�ொலஜேவ ஒவ்சவொரு நொளும் அவர் தங்கத்தட்டிஜேல தொன் �ொப்பிட்டு வந்தொர். நூறு 
�வுன்கடைளக் சகொண்டு நூதன�ொகச் ச�ய்Iப்�ட்� அவர் வீட்டுத் தங்கத் தட்டிஜேல நொனும் �லமுடைQ 
�ொப்பிட்டிருக்கிஜேQன். வொர்ப்புரு:Rh—கவிஞர் சுரதொ (1973)

புன்ச�ய் நன்ச�ய்களில் ஜேவடைல ச�ய்வதற்குக் கூ�க் கல்வி அவசிI�ொசவனக் ஜேகட்கலொம். இரு�து 
வIதுவடைரயில் சவயிலில் நின்று ஜேவடைல ச�ய்Iொத �ழக்கத்தொல், இரு�து வIதுக்குஜே�ல் நன்ச�ய் 
புன்ச�ய் ஆகிIவற்றில் ஜேவடைல ச�ய்தொல் கஷ்��ொக இருக்கின்Qது. எனஜேவ சிறு வIதிஜேலஜேI 
அப்�யிற்சிடைI அளித்தல் ஜேவண்டும். நொன் ச4யிலில் இருக்கும் ச�ொழுது மீண்டும் வக்கீல் சதொழில் 
ச�ய்வதில்டைலசIன்று �த்திIமும் ச�ய்து சகொள்வதுண்டு. ஆனல் சவளியில் வந்து �த்திரிடைக ஆபீசில் 
உதவி ஆசிரிIனொக இருந்ஜேதன். சநய் விIொ�ொரம் ச�ய்ஜேதன். ஆனல், ஒன்றும் �ரிப்�ட்டு வரவில்டைல

—வ. உ. சி. (3-3-1928)

என்டைனப் ச�ொறுத்தவடைரயில் இன்னும் நிடைQIப் ச�ண்கள் இந்தத் துடைQக்கு வரஜேவண்டும் என்று 
ச�ொல்ஜேவன். முன்ச�ல்லொம் தண்ணீர் இழுப்�து, விட்டு ஜேவடைலகள் நிடைQIச் ச�ய்வது என்கிQ 
�ழக்கம் ச�ண்களி�ம் இருந்தது. வரவர அந்த எக்ஸர்டைஸஸ் நம் ச�ண்களிடை�ஜேI குடைQநதிருக்கிQ 
கொரணத்தினொல், ந�னத்துடைQக்கு வருவதன் மூலம் சகொஞ்��ொவது ஜேதகப் �யிற்சி அவர்களுக்கு இருக்க 
வழிஜேIற்�டுகிQது என்றுதொன் கருதுகிஜேQன். {{rh—�ொக்�ர் ரத்தினஜேவல் சுப்பிர�ணிIம் (20.1-19
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�க்களுக்குப் �ொட்டை�ப் ஜே�ொல உற்�ொக மூட்டுவது ஜேவசQொன்றுமில்டைல. எனக்கு �ட்டும் 
சுப்புலட்சுமிடைIப் ஜே�ொல �ொ� வந்தொல், அஜேதொடு எனக்கு இருப்�தொக நீங்கள் கூறும் 
குணங்களுமிருந்தொல், நொன் உலகத்டைதஜேI ஆளுஜேவன்.

—ரொ4ொஜி (1947)

(எட்�Iபுரம் �ொரதி �ண்��த் திQப்பு விழொவில்)

இரு�து ஆண்டுகளொக சினி�ொடைவ ஒழிக்க ஜேவண்டும் என்று �ொடு�ட்டு வருகிஜேQன். இதுவடைர நொன் 5-
அல்லது 6-சினி�ொதொன் �ொர்த்திருப்ஜே�ன். அதுவும் நூறு ரூ�ொய் எனக்குக் கட்�ணம் சகொடுத்தொல்தொன் 
ஜே�ொஜேவன்.

—ச�ரிIொர் (1-2-1967)

நொன் சதலுங்கு நொட்டு �ங்கீதத்டைதயும், கன்ன� ஜேத�த்து �ங்கீதத்டைதயும் ஆரொய்ந்திருக்கிஜேQன். அடைவ 
எல்லொம் தமிழ் இடை�யு�ன் சகொஞ்�ங்க� �ம்�ந்தப்�� வில்டைல. அடைவ �ரொட்டி, ஹிந்துஸ்தொனி 
இடை�யு�ன் �ம்�ந்தப்�ட்டிருக்கலொம். தொம்பிர �ரணி நதி 4லத்டைதக் குடித்து, தமிழ்க் கொற்டைQஜேI 
சுவொசித்து வந்த திIொகரொ4 சுவொமிகள் தம் தொய் �ொடைஷயில் �ொகித்திI ஜே�ற்�� ஜேவண்டிI 
முக்கிIத்துவத்டைத உணர்ந்தும், தமிழிலுள்ள �ொகித்Iங்களின் ஜே�ன்டை�டைI உணர்ந்தும், தம் 
�ொகித்திIங்கடைளத் தொய் ச�ொழியிஜேலஜேI ச�ய்தொர்.

—ரசிக�ணி-டி. ஜேக. சிதம்�ரநொத முதலிIொர் (25-10-1941)

(ஜேதவஜேகொட்டை�யில் நடை�ச�ற்Q தமிழிடை� �ொநொட்டில்)

அரவிந்தர் ஒரு வங்கொளி. எந்த ஒரு வங்கொளியும் அவடைர �Qக்கவில்டைல. பிரகொ�ம் ஒரு சதலுங்கர். எந்த 
ஒரு சதலுங்கனும் அவடைரப் �ொரொட்�த் தவQவில்டைல. ஆனொல், தமிழர்கள் �ட்டுந்தொன் வ. உ.சிடைI 
�Qந்து விட்ட்னர். அவரது அருடை� ச�ருடை�கடைளப் �டைQ�ொற்Qத் தவறிவிட்�னர்.

—கவிஞர் சுரதொ (1971)

‘4னநொIகம்’ ஆசிரிIர், ஜேதொழர் திரு�டைல �ொமியும், ஜேதொழர் எஸ். வி. லிங்கமும் என்டைன ஒன்றில் 
கட்டுப் �டுத்த உரிடை�யுடை�Iவர்கள். ஜே�லும், அவர்கள் ஈஜேரொடு ஷண்முகொதந்தொ �ொக்கி 
கம்ச�னிIொருக்கும் நண்�ர்கள். நொன் ‘�ொலொ �ணி‘க்குப் �ொட்டு எழுத ஜேவண்டும் என்�து அவர்களின் 
விருப்�ம். �ொக்கீகொரர்கள் அதற்கு ஒப்புக் சகொண்�ொர்கள். ஈஜேரொடு ச�ன்ஜேQன். �ொலொ�ணி’க் குரிIவர் 
கதொ �த்தர்ப்�ங்கடைளச் ச�ொல்லிப் �ொட்டுக்கள் �ொத்திரம் எழுதக் கட்�டைளயிட்�ொர்கள். என் வொடைல 
அவிழ்க்கச் �ந்தர்ப்�ஜே� இல்டைல. அவ்வொஜேQ �ொட்டுக்கள் �ொத்திரம் எழுதிக் சகொடுத்ஜேதன். -

—�ொஜேவந்தர் �ொரதிதொ�ன் (19-9-1937)

நொன், என்னுடை�I 10-வது வIதிலிருந்ஜேத நொத்திகன். �ொதி ��I ��ங்கு முதலிIவற்றில் நம்பிக்டைக 
இல்லொதவன்.

—ச�ரிIொர் (1-1-1962)

நொன், சில கொரிIங்கடைளச் ச�ய்Iொ�ல் விடுஜேவஜேன தவிர, ச�ய்கிQ �லகொரிIங்கடைள நிடைQவொகச் 
ச�ய்�வன்.

—அறிஞர் அண்ணொ (21-3-1967)

நொன் முழுடை�Iொக ஜேநருஜிடைIப் பின்�ற்றுவதொகஜேவொ, கொந்திஜிடைIப் பின்�ற்றுவதொகஜேவொ, 
ச�ொல்லவில்டைல இப்ஜே�ொது கொலம் �ொறிவிட்�து. �க்களின் அபிலொடைஷகடைளக் கருத்தில் சகொண்டு 
ச�Iல்�� ஜேவண்டிருக்கிQது. ஆனல் இந்த நொடு கொந்திஜியின் லட்சிIங்கள் சகொள்டைககள் 
அடிப்�டை�யில் தொன் இIங்கும். அவற்டைQ நொம் �Qந்து வி�வில்டைல.

—பிரத�ர் இந்திரொ கொந்தி (7-1-1975)
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சினி�ொ ரசிகர்கள் �ங்கத்டைத ‘விசிறிகள் �ங்கம்’ என்ஜேQொ, ‘ரசிகர் �ங்கம்’, என்ஜேQொ, அடைழப்�டைதவி�, 
‘ஆர்வகர் �ங்கம்’ என்று அடைழக்கலொம்.

—�ொக்�ர் ஏ.சி. ச�ட்டிIொர் (19-6-1960)

அரசிIல் விஷIங்களில் எங்கள் நொ�கக் குழு சதொ�ர்பு சகொள்ள ஆரம்பித்தது 1931-ஆம் ஆண்டில்தொன். 
�ண்டித ஜே�ொதிலொல் ஜேநரு இருந்தஜே�ொது கும்�ஜேகொணம் கொந்தி �ொர்க்கில் அவருக்கொக ஓர் அனுதொ�க் 
கூட்�ம் ந�ந்தது. அந்தக் கூட்�த்தில்தொன் நொன் முதன் முதலொகப் �ொட்டுக்கள் �ொடிஜேனன்.

— நடிகர் டி. ஜேக. �ண்முகம் (13-8-1972)

இனி, ச�ன்டைனயிலுள்ள சீர்த்திருத்தச் �ங்கங்கடைளப் �ற்றிப் ஜே�சுஜேவொம். இந்தச் சீர்திருத்தச் �ங்கத்தொரில்
சிலர், என்டைனப் �Iமுறுத்தித் தங்கள் �ங்கத்தில் ஜே�ரச் ச�ய்I எண்ணங் சகொண்�ொற் ஜே�ொலிருக்கிQது. 
அது �ொIொத கொரிIச�ன்�டைத அவர்கள் அறிந்து சகொள்வொரொக. ச�ன்Q �தினொன்கு ஆண்டுகளொகப் 
�சிப்பிணிடைI ஜேநரடிIொய் அனு�வித்துக் சகொண்டு வந்து, அடுத்த நொள் இன்ன உணவு கிடை�க்கும், 
இந்த இ�த்தில் உQங்குஜேவொம், என்QறிIொ�ல் திரிந்தவடைன அவ்வளவு எளிதொகப் �Iமுறுத்திவி� 
முடிIொது. சகளபீன தொரிIொய் அத்திIந்த சீதளப் பிரஜேத�ங்களில் �ஞ்�ரித்தவடைன, இந்திIொவில் 
அவ்வளவு எளிதொக ஏய்க்க முடிIொது. ஆகஜேவ அவர்களுக்கு முதலில் நொன் இப்�டிச் ச�ொல்ஜேவன். 
எனக்குச் ச�ொந்த�ொன �ங்கற்�ம் சிறிதுண்டு. எனக்கும் சிறிது அனு�வமிருக்கிQது. உலகத்திற்கு நொன் 
ச�ொல்ல ஜேவண்டிI தூது ச�ொழி ஒன்றுண்டு. அடைத நொன் துணிஜேவொடும் பிற்கொலத்டைதப் �ற்றிக் 
கருதொ�லும் ச�ொல்ஜேவன். சீர்திருத்தக்கொரர் வந்தொல்–உங்கஜேள வி� நொன் ச�ரிI சீர்திருத்தக்கொரன் என்று 
அவர்களி�ம் ச�ொல்ஜேவன் அவர்கள் இங்கு�ங்கும் துண்டு துண்�ொIன்ஜேQொ திருத்தம் ச�ய்I 
ஜேவண்டுச�ன்கிQொர்கள். நொஜேனொ ஜேவஜேரொடு திருத்த ஜேவண்டுச�ன்ஜே�ன். அவர்கள் இருப்�டைத அழிக்க 
ஜேவண்டுச�ன்கிQொர்கள். நொஜேனொ இருப்�டைத டைவத்துக் சகொண்டு அதன்ஜே�ல் கட்��ம் கட்� 
ஜேவண்டுச�ன்கிஜேQன். ஜே�ல் பூச்�ொன சீர்திருத்தத்தில் எனக்கு நம்பிக்டைகயில்டைல.

—சுவொமி விஜேவகொனந்தர் (9-2-1897)

(ச�ன்டைன விக்ஜே�ொரிIொ �ண்��த்தில்)

நொன் ஐந்து ஆண்டுகள் சிடைQயில் இருந்ஜேதன். 33 �ொதங்கள் �ரொட்டிIத்திலுள்ள அ�ரொவதி சிடைQயில் 
கொ�ரொ�ரு�ன் நொன் இருந்ஜேதன். ந�து நொடு சுதந்திரம் ச�ற்று �க்கள் சுக வொழ்வு வொழ ஜேவண்டும் 
என்றுதொன் நொங்கள் திIொகம் ச�ய்ஜேதொம். சிடைQயில் வொடிஜேனொம். நொன் சிடைQயிலிருந்த ஜே�ொது, நொன் 
�ந்திரிIொஜேவன், �ட்��டை� உறுப்பினரொக வருஜேவன் என்று நிடைனத்தது கூ� இல்டைல.

—ரொ4ொரொம் நொயுடு (3-1-1977)

(குடிடை� �ொற்று வொரிIத் தடைலவர்)

ஏரொள�ொன குழந்டைதகடைளப் ச�றுவடைதவி� சில குழந்டைதகஜேளொடு கட்டுப்�டுத்தி, அவர்களுக்குப் 
ஜே�ொது�ொன உணவு, துணி�ணி, �ற்Q வ�திகடைளச் ச�ய்து தருவஜேத நல்லது.

—நடிடைக ச�ளகொர் 4ொனகி (18-12-1960)

நொன் திருச்சியில் கல்லூரியிஜேல �டிக்குங்கொலத்தில் நொ�கங்களில் நடித்ஜேதன். அந்தக் கொலத்தில் எம்.ஜேக. 
திIொகரொ4 �ொகவதரின் �ொட்டுகடைள நொன் அருடை�Iொகப் �ொடுஜேவன்

—நடிகர் அஜே�ொகன் (7-3-1961)

தமிழ் இடை�டைIப் �ற்றிI சிQப்புகடைளப் ச�ொதுவொக நம் தமிழ்ப் ��ங்களில் கொணுவதற்ஜேக 
இ�மில்டைல. தமிழ் இடை�க் கடைலடைI வளர்க்கொது ஜே�ொஜேவொஜே�Iொனொல் தமிழ் இடை�க்ஜேக ச�ரும் தீது 
ச�ய்தவர்களொஜேவொம். தமிழ்ப் ��ங்களிஜேல இந்திப் �ொட்டுக்கடைளஜேIொ, ��ஸ்கிருத �ொட்டுக்கடைளஜேIொ 
புகுத்த ஜேவண்டிI அவசிIஜே� இல்டைல. ஜேவண்டிI இ�ங்களில் எல்லொம் தமிழ்ப் �ொட்டுக்கஜேள 
அடை�த்துக் சகொள்வதுதொன் ச�ொருத்த�ொகும்.
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கு�ொரரொ4ொ எம் ஏ. முத்டைதIொ ச�ட்டிIொர் (25.5-1941)

(ச�ன்டைன பிர�ொத் திஜேIட்�ரில் நடை�ச�ற்Q �குந்தடைல என்Q ��த்தின் 100-வது நொள் விழொவில்)
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�க்கம் 51-60

ஒரு இந்திரிI�ொகிI மூக்குக்குச் சுறுசுறுப்புத் தருதற்கொக �ரத்தினஜேலொ, சவள்ளியினொஜேலொ, 
ச�ொன்னினொஜேலொ தத்தம் தகுதிக்ஜேகற்�ச் ச�ய்Iப்�ட்� ஒரு சிறு ச�ட்டியில் ச�ொடியிடைன அடை�த்து 
உ�ம்பிஜேலஜேI டைவத்து சகொண்டிருக்கின்Qனர். இப் ச�ொடிக்கு இவ்வளவு ச�ருடை� என்Qொல், 
உயிருக்ஜேக ஜே�ரின்�த்டைத நல்க வல்ல ஜேவற்ச�ரு�ொடைன உ�ம்பில் ஏன் சகொள்ளக்கூ�ொது? என்று 
ஜேகட்கிஜேQன். ‘அவ்வொறு கூறும் நீங்கள் உ�ன் டைவத்திருக்கின்றீர்களொ? என்று வினொவலொம். 40 
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்க் குப்பு�ொமிப் �த்தர் என்Q ஓர் அன்�ர் தங்கப் �ட்டை�களு�ன் கூடிI இந்த 
ஜேவலிடைன எ�க்குச் ச�ய்து தந்தனர். இதடைன Iொம் எப்ஜே�ொதும் எம்மு�ன் டைவத்துக் 
சகொண்டிருக்கின்ஜேQொம்.

—ஞொனிIொரடிகள்

(கந்தர் �ட்டிச் ச�ொற்ச�ொழிவில்)

�னிதன் பிQக்கும்ஜே�ொது அந்தப் பிQப்பின் கொரண�ொகஜேவ, தொன் பிQந்த நொட்டின் �ழங்கொலம் 
முழுடை�க்கும் வொரிசு ஆகிQொன். கல்கத்தொவின் ஒரு மூடைலயில் பிQந்த நொன் இந்திIொவின் ச�ல்வத்திற்கு
உடை�டை�Iொளனொக ஆகிவிட்ஜே�ன். அஜேத �ொதிரி ந�து சீன நண்�ர்களும் சீன நொட்டு நொகரிகத்தின்ஜே�ல் 
உரிடை� ச�ற்றிருக்கிQொள்கள். இந்திI நொட்டின் �ண்டை�I வரலொறும் நொகரிகமும் சீன நொட்டு�ன் 
சதொ�ர்புடை�Iடைவ.

—கவி ரவீந்திர நொத் தொகூர் (24-7-1927)

(சிங்கப்பூரில்)

அதிகம் புகழ்ந்தொல் கர்வம் ஏற்�ட்டுவிடும். எனக்கு அந்த வித�ொன ஆ�த்து �லத�டைவ 
ஏற்�ட்டிருக்கிQது. அப்�டி �ண்டை�க் கனம் ஏற்�ட்டு தடைலவீங்கிவி�க்கூ�ொது என்�தற்கொகத்தொன் 
தடைலடைIச் சுற்றி இறுக்க�ொகத் தடைலப்�ொடைக கட்டியிருக்கிஜேQன்.

— சி. வி. ரொ�ன் (17-1-1963

அன்Qொ�ம் வொழ்க்டைகயில் உடைழத்து உடைழத்து அலுத்துக் கி�க்கிQவனுக்கும் �ரி, �ணத்டைத ஈட்டி 
டைவத்துக்சகொண்டு, �ொளிடைகயில் இருக்கிQவனுக்கும் �ரி-சகொஞ்� ஜேநர�ொவது எண்�ர்ச�யின்ச�ண்ட் 
சகொடுக்கிQவர்கஜேள கடைலஞர்கள்தொன்.

—நடிகர் ஜேதங்கொய் சீனிவொ�ன்

தமிழ்ப் �ொ�ல்கள் �ொ�ப்��ொத கச்ஜே�ரிகளுக்குத் தமிழர்கள் ஜே�ொகக் கூ�ொது.

—திருவொடுதுடைQ ரொ4 ரத்தினம் பிள்டைள (1-9-1941)

(ச�ன்டைன விக்ஜே�ொரிIொ �ப்ளிக் ஹொலில் நடை�ச�ற்Q கூட்�த்தில்)

நொன் ஜேவறு வடைகIொன இந்து �தத்தில் நம்பிக்டைக யுடை�ஜேIன். ஆண்களுக்கும், ச�ண்களுக்கும் 
வித்திIொ��ற்Qதும், பிரொ�ணனுயினும், �ண்�ொளனொயினும் ��த்துவ�ொகச் �கல உரிடை�களு�னும் 
வொழச் ச�ய்வதும், �க்கடைள �க்கள் தன்டை�யு�ன் ந�த்துவது�ொனதுதொன் என் இந்து �தம். அத்தடைகI 
இந்து�தத்தில்தொன் எனக்கு நம்பிக்டைக.

—லொலொ ல4�திரொய் (14-4-1928)

(ச�ன்டைன ஜேகொகஜேல ஹொலில்)
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முப்�து வரு�ங்களுக்கு முன்பு (1943 ஆகஸ்ட் எட்�ொம் ஜேததி) நொன் ரொ�கிருஷ்ணொடைவக் கல்Iொணம் 
ச�ய்துசகொண்� நொளிலிருந்து இன்றுவடைர நொங்கள் �ந்ஜேதொஷ�ொகஜேவ குடும்�ம் ந�த்தி வருகிரஜேQொம். 
தூரத்திலிருந்து என் வொழ்க்டைகயின் மீது கல் வீ� நிடைனத்தவர்களுக்கு, நொங்கள் இருவருஜே� இ�ம் 
சகொடுத்ததில்டைல. இதற்கு ஒருவர் மீது �ற்சQொருவர் டைவத்திருக்கும் நம்பிக்டைகதொன் கொரணம். அவர் 
எடைத நிடைனக்கிQொஜேரொ அடைதஜேI நொனும் நிடைனப்ஜே�ன். அப்�டிப்�ட்� �ன ஒற்றுடை� எங்களி�ம் 
இருப்�து �ற்சQொரு கொரண�ொகும்.

—நடிடைக �ொனு�தி

என் வொழ்நொளில் இரண்டு தடைலவர்கடைளப் ச�ற்ஜேQன். ஒருவர் கடைலவொணர் என். எஸ் கிருஷ்ணன். 
அவர் என்னுடை�I கடைலத்துடைQத் தடைலவர். இன்சனொருவர் அறிஞர் அண்ணொ. இவர் என்னுடை�I 
அரசிIல் தடைலவர்: இந்த இரண்டு தடைலவர்கடைளயும் எனக்குத் தந்தவர் ச�ரிIொர்.

எம். ஜி. ஆர். (22-11-1964)

கம்�ன் அரங்டைகக் கட்டிI வி.ஜி.பி. நிறுவனம், கம்�ன் புகழ் �ொடிஜேI வொழ்ந்த ரசிக�ணி டி. ஜேக. 
சிதம்�ரநொத முதலிIொருக்கு இந்த அரங்கில் சிடைல டைவக்க ஜேவண்டும்.

—கவிஞர் மீ. �. ஜே�ொ�சுந்தரம் (1-1-1977)

(வி.ஜி.பி. நிறுவனத்தொரின் ஜேகொல்�ன் பீச்சில், கம்�ன் அரங்கத் திQப்பு விழொவில்)

ந�க்கு இரண்டு கொதுகளும் ஒஜேர ஒரு நொவும் இருப்�தற்குக் கொரணம், ஜேகள்வி அதிக�ொகவும், ஜே�ச்சு 
குடைQவொகவும் இருக்க ஜேவண்டும் என்�தற்கொகத்தொன்.

—�ஜேIொ4னீஸ்

இது நொள் வடைர நொன் �துடைவ அருந்திIஜேத இல்டைல ஆனல் என்டைனப் ச�ொருத்தவடைர �லருக்கு 
வொங்கிக் சகொடுத்து இருக்கிஜேQன். �து அருந்துவதொல் சகடுதி இல்டைல. அளவுக்கு ஜே�ல் ஜே�ொனொல்தொன் 
எதுவுஜே� சகடுதஜேல தவிர அளஜேவொடு இருந்தொல் எந்தவிதக் சகடுதலும் இல்டைல.

—ச�ரிIொர் (16-9-1973)

என் உ�ல் அடை�ப்டை�ப் �ொர்த்தொஜேல புரியும், நொன் அதிக உIரம் எட்� முடிIொதவன்; அதனொல்தொன் 
எனக்குத் துடைணIொக அதிக உIரம் உள்ள நொவலர் சநடுஞ்ச�ழிIடைனயும், �ற்Qவர்கடைளயும் 
டைவத்திருக்கிஜேQன்: அவர்கள் ஒவ்சவொருவரும் என்னி�ம் இருக்கும் குடைQகடைள நிடைQவு ச�ய்யும் 
அறிவொற்Qல் உள்ளவர்களொக இருப்�ொர்கள்.

—அறிஞர் அண்ணொ (7-3.1967)

தமிழ் நொட்டை�ச் ஜே�ர்ந்தவன் என்Q முடைQயில் தமிழிடை� வளர்ச்சியில் அக்கடைQ சகொண்�வர்களில் 
நொனும் ஒருவன். ஆனொல், தமிழ்ப் �ொட்டுக்கும், சதலுங்குப் �ொட்டுக்கும் �� அந்தஸ்து அளிக்க 
ஜேவண்டுச�ன்�து என்னுடை�I கருத்து. தமிழ்ப்�ொட்டுக்கடைளத் தவிர சதலுங்குப் �ொட்டுக்கடைள �ொ�க் 
கூ�ொசதன்று ஒருவர் என்டைனச் ச�ொன்னொல், நொன் அந்தக் கச்ஜே�ரிக்குப் ஜே�ொகச் �ம்�திக்க �ொட்ஜே�ன்.

—�ங்கீத வித்வொன் அரிIக்குடி ரொ�ொனு4 ஐIங்கொர் (22-11-1941)

�ள்ளிக்கூ�த்தில் என்னொல் �டிக்க முடிIவில்டைல. சதரிந்த கொரணம் ஏதுமின்றிஜேI நொன் எப்ச�ொழுதும் 
வகுப்பில் கடை�சிIொகஜேவ இருந்ஜேதன். ஆசிரிIர்கள் ஒரு ஜே�ொதும் என்னி�ம் இரக்கம் கொட்டிIதில்டைல. 
என் தகப்�னொரும் என்டைன முட்�ொள் என்ஜேQ நிடைனத்தொர் என உணர்ந்ஜேதன்.

—தொ�ஸ் ஆல்வொ எடி�ன்

ஜே�து�தி �ன்னர் என்னி�ம் டைவத்துள்ள அன்பு விஷI�ொய் எனக்குள்ள நன்றிIறிதடைல 
இவ்வளசவன்று எடுத்துச் ச�ொல்ல என்னல் முடிIவில்டைல. என்னொலும் என் மூல�ொயும் ஏதொவது 
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நற்கொரிIம் ந�ந்திருந்தொல், அதில் ஒவ்சவொரு அணுவுக்கும் �ொரத நொ�ொனது அம்�ன்னருக்ஜேக க�ன் 
�ட்டிருக்கின்Qது. ஏசனனில், நொன் சிகொஜேகொவுக்குப் ஜே�ொக ஜேவண்டுச�ன்கிQ எண்ணம் அவருக்ஜேக 
முதலில் உண்�ொயிற்று. பிQகு அக்கருத்டைத என் தடைலயிஜேலற்றி அடைதச் ச�ய்து முடிக்கும்�டி ஓIொ�ல் 
என்டைன வற்புறுத்திIதும் அவஜேர. அவஜேர இப்ச�ொழுதும் என் �க்கத்திஜேல நின்று, முன்னிருந்த 
�கிழ்ச்சி சிறிதும் குடைQIொதவரொய் முன் ந�ந்தடைதவி�ப் ச�ரிI ச�ரிI கொரிIங்கசளல்லொம் இனி 
ந�க்க ஜேவண்டுச�ன்று இன்னும் ஆடை� சகொண்டிருக்கிQொர்.

—சுவொமி விஜேவகொனந்தர்

(�ொம்�னில் நடை�ச�ற்Q கூட்�த்தில்)

எனக்கு வரும் எல்லொக் கடிதங்கடைளIம் �டிக்க எனக்கு ஜேநரம் இருப்�தில்டைல. அதனொல் ஜே�ர்த்து 
டைவத்திருக்கிஜேQன். ஏசனனில் ரசிகர்கள் கடிதம் எதுவுஜே� வரொத கொலம் ஒன்று வரத்தொன் ச�ய்யும். 
அப்ச�ொழுது அடைதப் �டித்துப் �ொர்ப்ஜே�ன்,

—ரொதொ �லூ4ொ

(பிர�ல இந்தி நடிடைக)

ஆண்�வன் எனக்கு எவ்வளவு அழகொன, கவர்ச்சிIொன முகத்டைத அளித்திருக்கிQொன் �ொர்த்தீர்களொ? நொன் 
12 வIது முதல் குத்துச் �ண்டை�யிடுகிஜேQன். இத்சதொழிலில் ஈடு�ட்டுள்ள இந்த 19 ஆண்டு கொலத்தில் 
சு�ொர் 238 �ண்டை�கள் ஜே�ொட்டிருக்கிஜேQன். முகத்தில் ஒரு வடு, ஒரு கீQல் இருக்கிQதொ �ொருங்கள்.

—உலக குத்துச்�ண்டை� வீரர் முகம்�து அலி (1974)

கம்�டைனப் �ற்றியும் அவனது கவிச்சுடைவடைIப் �ற்றியும் சிறிதுகூQ விரும்புகின்ஜேQன். உ�லுக்கு 
உணர்டைவ அளிக்கக் கூடிIதும், உற்�ொகத்டைத ஊட்�க்கூடிIதும் கம்�னது கவிச்சுடைவ. எனது 
�திடைனந்தொவது வIது முதல் கம்�னது கவிச்சுடைவ என் நரம்புகளிசலல்லொம் ஊறியிருக்கின்Qது.

—�ண்டிடைத அ�லொம்பிடைக அம்டை�Iொர் (20-4-1929)

(ச�ன்டைன இரொIபுரத்தில்,கண்ணபிரொன் �க்த 4ன�டை�க் கூட்�த்தில்)

�டித்தவர்கள் எல்ஜேலொரும் �ர்க்கொர் உத்திஜேIொகத்டைதயும் �ட்�த்துடைQடைIயும் நொடினல், ஜேத�த்திற்கு 
அடைதக் கொட்டிலும் ச�ரிI சகடுதல் இருக்க முடிIொது. விவ�ொIம், வர்த்தகம், டைகத்சதொழில் முதலிI 
துடைQகளில் அவர்கள் அதிகம் ஈடு��லொம்.

—�ர். வி. �ொஷ்Iம் ஐIங்கொர் (28-3-1893)

(�ல்கடைலக்கழகப் �ட்�ொளிப்பு விழொவில்)

ஒவ்சவொரு வரும் ஏதொவது ஓர் அந்தரங்க சுIநல ஜேநொக்கு�ன் �ட்��டை�க்கு வருகின்Qனர். எனக்கு 
அவ்வித ஜேநொக்கு ஒன்றுமில்டைல; அதனொல் நொன் �ட்��டை�யில் மீண்டும் புகவும் விரும்�வில்டைல. -

�கொகவி இக்�ொல் (1926)

பிலிம் சதொழிடைல ஏகஜே�ொக�ொகப் பிடித்துக் சகொள்ள நொன் முIற்சிப்�தொக ஆங்கொங்கு வதந்தி 
உலவுகிQது. அது உண்டை�Iன்று; எந்தத் தனி �னிதனும் எந்தத் சதொழிடைலயும் ஏகஜே�ொக�ொக்கிக் 
சகொள்வசதன்�து முடிIஜேவ முடிIொது. சதன்னிந்திIொவில் ஒரு ஸ்டுடிஜேIொ உண்�ொக்குவதன் ஜேநொக்கம், 
இங்கு ஒன்று�ட்� சினி�ொத் சதொழில்-கடைல வளர்வதற்கொகத்தொன். வ�நொட்டிலுள்ள 
ஸ்டுடிஜேIொக்கடைளக் கொட்டிலும், ��முதலொளிகளுக்குச் சிQந்த ச�ளகரிIங்கடைளச் ச�ய்து 
சகொடுப்�துதொன் என் ஜேநொக்கம். இந்த எண்ணத்டைதக் சகொண்ஜே� டை�ரக்�ர் ஜேக. சுப்பிர�ணிIம் 
உண்�ொக்கிI எம். பி. பி. வி. ஸ்டுடிஜேIொடைவப் �ல �ொறுதல்கஜேளொடு ச4மினி ஸ்டுடிஜேIொவொக நொன் 
நிறுவி இருக்கிஜேQன்.

ச4மினி அதி�ர் எஸ். எஸ். வொ�ன் (23-7-1941)

நொன் �ள்ளியில் �டித்த கொலம் மிகச் ச�ொற்� கொலஜே�Iொகும். திண்டைணப் �ள்ளிக்கூ�த்தில் 3 வரு�மும் 
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�ள்ளிக்கூ�ம் என்னும் ஆங்கில முடைQப் �ள்ளிக்கூ�த்தில் 2 வருஷமுந்தொன் �டித்தவன். எனக்குக் 
�டிப்ஜே� வரொது என்று என் ச�ற்ஜேQொர் முடிவு கட்டிவிட்�தொகவும், நொன் மிகவும் துடுக்கொன 
பிள்டைளIொயிருந்ததொகவும் ஆதலொல், என்டைனப் �ள்ளியில் �கல் எல்லொம் பிடித்து டைவத்திருந்து, 
இரவில் வீட்டிற்கனுப்பினொல் ஜே�ொதுச�ன்று கருதிIதொகவும் ச�ொன்னொர்கள். நொன் �டித்த நொலு 
வொர்த்டைத பிடைழIQக்கூ� எழுத முடிIொது என்�துதொன்.

—ச�ரிIொர் (21-7-1939)

(ஜேகொடைவ அரசினர் கல்லூரி தமிழ்க்கழக �ொணவர் �ங்கக் கூட்�த்தில்.)

தமிழ் நொட்டில் தமிழ்ப் �ொட்டுக்கஜேள �ொ�ஜேவண்டும் என்Qொல், இதர ச�ொழிப் �ொ�ல்கடைள 
�கிஷ்கரிப்�து என்று அர்த்த�ல்ல.

—நடிகர். எம். ஜேக. திIொகரொ4�ொகவதர் (14-9-1941)

ஒரு உண்டை�Iொன ச�ரிIொருக்கு ஜேவண்டிI குணங்கள் மூன்று. அடைவIொவன: (1) அவடைரப் �ற்றி 
உலகத்தொர் தப்�பிப்பிரொIம் சகொள்ள ஜேவண்டும். (2) அவரது சகொள்டைககள் எங்கும் 
கண்டிக்கப்��ஜேவண்டும். (3) அவர் கடுடை�Iொக டைவIவும் �பிக்கவும் ��ஜேவண்டும். இத்தடைகI மூன்று
தன்டை�கடைளயும் ச�ற்Qவர் ந�து ச�ரிIொரொவர்.

—டி. ஜேக. சி. (20-7-1928)

நம் டைகயிஜேல ஐந்து விரல்கள் இருக்கின்Qன. கட்டை� விரல், ஜே�ொதிர விரல், சுண்டு விரல் என்று ஐந்து 
விரல்களும் தனித்தனிஜேI தொன் இIங்குகின்Qன. ஆனொல், ச�ொதுவொன ஒரு ஜேவடைல என்று வரும்ஜே�ொது, 
ஐந்து விரல்களும் ஒன்று ஜே�ர்ந்து சகொள்ளுகின்Qன. �த்திI அரசுக்கும் �ொநில அரசுக்கும் இத்தடைகI 
உQவுதொன் இருக்கஜேவண்டும்.

—அறிஞர் அண்ணொ

என் �ொட்�ன் (ஜே�ொதிலொல் ஜேநரு) என் தந்டைத (4வஹர்லொல் ஜேநரு) என் தொய் (க�லொ ஜேநரு) என் கணவர் 
(பிஜேரொஸ் கொந்தி) ஆகிஜேIொர் நொட்டுக்கொக உயிடைரஜேI அர்ப்�ணித்துக் சகொண்�னர்.

—பிரத�ர் இந்திரொ கொந்தி (1969)

இனி கலொ�ொடைலகளில் ஒரு �ணி ஜேநரம் �ொஷொ கல்வியும் 6-�ணி ஜேநரம் சதொழிற் கல்வியும் கற்பித்தல் 
ஜேவண்டும். டைகத்சதொழில், விவ�ொIம் ஆகிIவற்டைQக் கட்�ொIம் �ொ��ொக டைவத்தல் அவசிI�ொகும்.

— வ. உ. சி. (3-3-1928

(கொடைரக்குடியில்)

�ொதி��I ஜேவறு�ொடுகடைளக் கருதொது ச�ய்Iன்பு �ொரொட்டிச் �ொர்ந்து ஒழுகுதஜேல ��ர��ொம். அத்தடைகI 
��ர�ம் டைகவர ஒழுகுதஜேல �ன்�ொர்க்க�ொகும், இந்நிடைலடைI ச�ய்ந்நிடைலIொகக் சகொண்டு 
ஒழுகுஜேவொ�ொயின் நொம் நம் வள்ளற்ச�ரு�ொடைன உள்ளன்ஜே�ொடு வழி�ட்�வரொஜேவொம், 
வணங்கினரொஜேவொம்.

—ஜே�ரொசிரிIர் கொ.ந�ச்சிவொIமுதலிIொர் (23-1-1926)

(வ�லூர் ��ர� �ன்�ொர்க்க �ொநொட்டில்)

நொன் என் கண்களொல் �ொர்த்தது ஜே�ொல் �ொர்த்திருந்தொலன்றி ஜேவறு வழிIொக இந்திIொவின் வறுடை�டைIப் 
�ற்றித் சதரிIவரொது. 4னங்களின் �ரணத்திற்கு பிஜேளக் ஒரு முக்கிI கொரணம். இந்த 
விIொதிIொலுண்�ொகும் �ரணத் சதொடைக மிக்கப் �ரிதொ�கர�ொனது. 1901-ம் வரு�த்தில் 2  லட்�மும், 1902-
ம் வரு�த்தில் 8 லட்�மும், 1904-ம் வரு�த்தில் 10 லட்�மு�ொக வரு�ொவரு�ம் லட்�க்கணக்கொன 
இந்திIர்கள் �டிகின்Qனர். பிஜேளக் விIொதிIொல் �ொள்வடைத இன்னும் தடுத்த�ொடில்டைல. �ட்டினி 
கி�ந்ஜேத �க்கள் தங்கள் ஜேதக வலிடை�டைIக் ஒடுக்கிக் சகொண்�னர். �ட்டினி கி�ப்�டைதத் தடுக்கொத 
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வடைரயில் பிஜேளக் விIொதி தடைலசIடுத்து ஆடிக்சகொண்டிருக்கும். இந்திIொவில் உண்�ொகும் �ஞ்�ம் 
�டைழயில்லொடை�யினொலல்ல. ஐனப் ச�ருக்கத்தினொலும் அல்ல. �க்களின் �ரிதொ�கர�ொன வறுடை�யும் 
ஏழ்டை�யுஜே� கொரண�ொகும்.

— �ொக்�ர் �ந்தர்லொந்து

கவிடைதகடைளயும், �ற்றும் சிQந்த இலக்கிIங்கடைளயும் �னப்�ொ�ம் ச�ய்யும் �ழக்கத்டைத நல்ல 
முடைQயில். �று�டியும் �ழக்கத்திற்குக் சகொண்டு வரலொம். முந்திI கொலத்தில் இந்தப் �ழக்கம் இருந்து 
வந்தது. இப்ஜே�ொது �டைQந்து வருகிQது. எனஜேவ, அதடைன �று�டியும் சகொண்டு வந்தொல் ஞொ�க 
�க்திக்கும் ஆக்கம் ஏற்�டும்.

—சந.து. சுந்தரவடிஜேவலு

ஆணொக இருந்தொலும் ச�ண்ணொக இருந்தொலும் �ரி, இரண்டு டைககடைளயும் �ொர்த்ஜேத �லன் ச�ொல்ல 
ஜேவண்டும். டைகஜேரடைக, ஒரு சதய்வீகக் கடைல. ஒரு சிலர் இதில் ச�ொய்டைIயும் ஜே�ர்த்து விIொ�ொரம் 
ச�ய்வதொல் இந்தச் கடைலயின் மீது �க்களுக்கு நம்பிக்டைக குடைQந்து ஜே�ொகும்.

— டைகஜேரடைக நிபுணர் ரவி�ங்கர் (23-7-1971)

என் கொலத்தின் கடைலக்கும் ஓர் வளர்ச்சிச் சின்ன�ொக நொன் இருந்ஜேதன். கொடைளப் �ருவத்தில் இடைத நொன் 
உணர்ந்து, என் முதிI �ருவத்திலும் இடைத நன்Qொய் அறியும்�டி கட்�ொIம் நிகழ்ந்தது. தன் வொழ்நொளில் 
உIர்ந்த நிடைலயில் என்னப்ஜே�ொல் வொழ்ந்து உண்டை�கடைள அறிந்தவர்கள் மிகச்சிலஜேர இருக்கக்கூடும்.

— ஆஸ்கொர் ஒயில்ட்

'ஜே�ொதும் என்Q �னஜே� ச�ொன் ச�ய்யும் �ருந்து' என்�து ஜே�ொன்Q அவ்டைவIொரின் மூதுடைரகள் எனக்குப் 
பிடிக்கவில்டைல. எதற்குப் ஜே�ொதும் என்Q �னம் ஜேவண்டும்? தமிழர்களுக்கு ஏற்சகனஜேவ உள்ள 
ஜே�ொம்ஜே�றித்தனம் ஜே�ொதொசதன்று ஜே�லும் அடைத வளர்க்கவொ?

—சதொழிலதி�ர். எஸ்.எம். �ழனிIப்� ச�ட்டிIொர்

�ொதொரண சிடைQயில், �ொதொரண டைகதிIொக நொன் அடை�ந்த நிடைலடைIப் �ற்றி நொன் சவட்கப்�� 
ஜேவண்டிIஜேதயில்ஜேல. இது எனக்கு ஏற்�ட்� தண்�டைனஜேI. தண்�டைனடைIப் �ற்றி சவட்கப்�டுவதில் 
என்ன ச�ொருள் இருக்கிQது? என்னுடை�I வொழ்க்டைகயில், நொன் ச�ய்Iொத குற்Qத்திற்கொகவும் 
தண்டித்திருக்கிQொர்கள். ச�ய்த குற்Qத்திற்கொகவும் தண்டித்துமிருக்கிQொர்கள். அஜேநக �ந்தர்ப்�ங்களில், 
நொன் ச�ய்த குற்Qங்களுக்குத் தண்டிக்கப்��ொ�லும் வந்திருக்கிஜேQன்.

— ஆஸ்கொர் ஒயில்ட்

என்னஜேவொ இந்த நொட்டின் 55 ஜேகொடி 4னங்களில் ஹொஜி�ஸ்தொன்தொன் �ொச�ரும் �ொவிஜே�ொல இந்த 
நொட்டின் �த்திரிடைககளிலும், �ொரொளு�ன்Qத்திலும், �கொரொஷ்டிர �ட்��டை�யிலும் என் ச�Iர் தினம் 
தினம் அடி�ட்டுக் சகொண்டிருக்கிQது. Iொர் ஜேவண்டு�ொனொலும் என்ன ஜேவண்டு�ொனொலும் 
ச�ொல்லிக்சகொண்டு ஜே�ொகட்டும். ஒருவனுக்குப் ச�ருடை�ஜேIொ இழிஜேவொ எதற்கும் இப்�டிசIொரு 
விடைல சகொடுத்துத்தொன் ஆக ஜேவண்டும். இந்த ஹொஜி�ஸ்தொடைனத் தூக்கிச் �ொப்பிடுகிQ அளவுக்குப் 
ச�ரும் கள்ளக்க�த்தல்கொரர்கள் இங்ஜேக உண்டு என்று ஜேவதடைனஜேIொடு ச�ொல்லிக் சகொள்கிஜேQன்.

—ஹொஜி�ஸ்தொன் (1975)

(க�த்தல்கொரர்)

என்டைன அ�க்கஞ் ச�ய்த பிQகு கல்லடைQயின் ஜே�ல், “நொன் ஒரு தமிழ் �ொணவன்’ என்று நீங்கள் எழுத 
ஜேவண்டும்.

— ஜி. யூ, ஜே�ொப் (12-2-1908)

நொன் அIர்லொந்தில் பிQந்ஜேதன்; ஸ்கொட்லொந்தில் வளர்ந்ஜேதன்; ஆங்கிலத்தில் மூழ்கிஜேனன். ஆயினும், என் 
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வொழ்நொளில் ஐம்�தொண்டுகளுக்கு ஜே�ல் இந்திI நொடும், அந்நொட்டு �க்களுஜே� என் ஆழ்ந்த கருத்து 
முழுவடைதயும் இழுத்துக் சகொண்�தனொல், நொன் இந்திIர்களுள் ஒருவனொகிவிட்ஜே�ன்.

— கொல்டுசவல்

அரும்ச�ரும் �னிதர்கள் திடீசரன்று ஜேதொன்றி விடுவதில்டைல. அந்தந்தப் �ருவங்கள் அந்தந்தக் 
கொலத்துக்குத்தகுதிIொன பிரத்திஜேIக�ொன �லர்கடைள உண்�ொக்குவது ஜே�ொல, �முதொIத்தில் �ொறிவரும் 
ஜேதடைவகளுக்ஜேகற்� �கொ புருஷர்கள் உருவொக்கப்�டுகின்Qனர்.

— ரொ4ொஜி
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�க்கம் 61-70

நொன் இங்கிலொந்தின் விருந்தொளிஜேIIன்றி சிடைQIொளன் அன்று. இங்கிலொந்து ஜேத�த்துக்கு நொன் 
அடை�க்கல�ொக வந்ஜேதன். என் விஷIத்தில் பிரிட்டிஷ் அர�ொங்கத்தொர் அQசநறிடைIயும் 
�ட்�முடைQடைIயும், �மூகத் தர்�த்டைதயும் இழந்து அதர்�த்தில் இQங்கினர். அவர்களது ந�வடிக்டைக 
பிரிட்டிஷ் ச�ருடை�க்ஜேகற்Qதொ என்று நொன் ஜேகட்கிஜேQன். ச�ன்ட் சஹலினவில் என்டைன 
ஆயுள்வடைரயிலும் கிடைQ ச�ய்தல் சகொடுடை�யினும் சகொடுடை�Iொகும். அ ஃ து ஜேகவலம் அநொகரிகக் 
கொரிI�ொகும். ஆங்கிஜேலIர்கள் இவ்வளவு சகொடுடை�Iொக என்டைன ந�த்துவொர்கள் என்று நொன் 
கனவிலும் கருதிஜேனனில்டைல. அத்தீவில் சிடைQ ச�ய்தடைலக் கொட்டிலும் என்டைனச் சுட்டுக் சகொன்று 
விடுவஜேத �ொலச்சிQந்ததொகும். ஆங்கிஜேலIர் எனக்கிடைழத்த சகொடுடை�டைIத் சதய்வமும் �கிIொது.

—சநப்ஜே�ொலிIன்

நொம் கற்றுக்சகொள்ளும் கல்விடைI இரண்�ொகப் பிரிக்கலொம். ஒன்று நொம் ந�து அனு�வத்தினொல் 
கற்றுக்சகொள்வது. �ற்சQொன்று, நம்டை�Iறிந்ஜேத கற்றுக்சகொள்வது. ஆடைகIொல் நம்டை�IறிIொ�லும், 
அறிந்தும் கற்றுக்சகொள்ளக்கூடிI விஷIங்கள் �லவிருக்கின்Qன. �ல்கடைலக் கழகங்களில், ச�ரிI 
ச�ரிI �ட்�ங்கள் ச�ற்று விடுவதினொல் பிரஜேIொ4னமில்டைல. அத்தடைகI �ட்�ங்களுக்குப் பின்னும் 
�ல விஷIங்கள் கற்க ஜேவண்டியிருக்கின்Qன. உலக விவகொரங்களில் ஜே�ொதிI அறிவு ஏற்��வும், �ல 
விஷIங்கடைளக் குறித்துப் ஜே��த் தகுதியுடை�Iவர்களொகவும் நம்டை�த் தIொர் ச�ய்து சகொள்ளஜேவண்டும்.

— �ர். ஏ. ரொ��ொமி முதலிIொர் (4-5-1928)

(பிரொட்ஜேவ ஒய். எம். சி. ஏ. கூட்�த்தில்)

நொன், இப்ஜே�ொதும் தின�ரி �த்திரிக்டைக வொசிப்பு, இதர �டிப்பு, எழுதுதல் உட்�� 10 �ணி ஜேநரம் ஜேவடைல
ச�ய்�வன்.

— தின�ணி ஆசிரிIர் ஏ. என். சிவரொ�ன்

நொன் ச�ரிI பிர�ங்கி என்று ச�ொல்லிக் சகொள்ளவில்டைல. ஜே�டை�களில் ஜே�சுவதும் பிர�ங்களுஜே� 
சுதந்திரப் ஜே�ொரில் முக்கிIம்�ங்களொயிருக்கின்Qன. ஆனொல் அது �ட்டும் ஜே�ொதுச�னச் ச�ொல்ல 
முடிIொது. எனக்குத் ஜேதொன்றிI �ட்டில் அத்தடைகI ஜே�ச்சுககள் ந�து சுதந்தரப் ஜே�ொரின் ஆரம்� 
நிடைலடைIச் ஜே�ர்ந்தஜேத என்றுதொன் ச�ொல்லுஜேவன்.

— லொலொ ல4�திரொய் (13-4-1928)

(திருவல்லிக்ஜேகணி க�ற்கடைரக் கூட்�த்தில்)

ந�து நொட்டில் தமிழ் �டித்த புலவர்கள் எல்லொம் �ொமிIொர்களொகத் தொம் ஜே�ொவது வழக்க�ொக 
இருந்திருக்கின்Qது. க�வுடைளப் �ற்றிப் �ொடுவதும், புரொணங்கள், ஸ்தல புரொணங்கள் �ொடுவதும் 
புலடை�க்கு அழகு என்று எண்ணி வந்தொர்கள். ஆழ்வொர்கள், நொIன்�ொர்கள், �ட்டினத்தொர், தொயு�ொனவர், 
இரொ�லிங்கர் இவர்கள் எல்லொம் தமிழ் �டித்த புலடை�யினல் �ொமிIொர் ஆனவர்கஜேள. அதிகம் 
ஜே�ொவொஜேனன்! நம் கண்சணதிஜேர வொழ்ந்த பிர�ல�ொன தமிழ்ப்புலவர் ஜேவதொ�லம் ‘�ொமி ஜேவதொ�லம்’ 
ஆகி, �டைQ�டைலIடிகள் ஆகவில்டைலIொ? நொ�கங்களுக்குப் �ொட்டு, கடைத முதலிIன எழுதி வந்த 
�ங்கரன் என்�வர் �ங்கரதொஸ் �ொமிகள் ஆகவில்டைலIொ? முத்து�ொமிக் கவிரொIர் அவர்கள் முத்துச்�ொமி 
�ொமிகள் ஆகவில்டைலIொ? இவர்கடைள எல்லொம் எனக்கும் நன்Qொகத் சதரியும். நன்கு �ழக்க�ொனவர்கள். 
ந�து திரு. வி. கல்Iொண சுந்தர முதலிIொர் �ொமிIொரொகத்தொம் ஜே�ொக முற்�ட்�ொர். நொன் ஜே�ொட்� 
ஜே�ொட்டிஜேல அவர் தப்பித்தொர்.

—ச�ரிIொர்

�டைழI கொலத்தில் டை�த்திIக்கொரர்கடைளக் குளு குளு தண்ணீரில் குளிக்கச் ச�ய்வது வழக்கம். 
அஜேதஜே�ொல் ச�ய்தொல்தொன் இப்ஜே�ொது இருக்கும் யுத்த சவறிIர்களின் டை�த்திIக்கொரத்தனம் நீங்கும்.
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—குருச்ஜே�வ் (26 - 6 - 1960)

எனக்கு ஜேல�ொகச் �த்தம் ஜேகட்�ொலும் தூக்கம் வரொது. கொற்Qடித்து �ரம் �ல�லக்கும் ஓடை�ஜேIொ அல்லது 
ச�லிஜே�ொன் �ணி அடிக்கும் ஓடை�ஜேIொ ஜேகட்�ொல் துரங்கஜேவ �ொட்ஜே�ன்.

—நடிடைக �ஜேரொ4ொ ஜேதவி (26 - 3 - 1962

திருவள்ளுவடைரப் �ற்றிக் கற்�டைனக் கடைதகள் நொட்டில் உலொவுகின்Qன. அந்தக் கட்டுக் கடைதகள் சுத்தப் 
ச�ொய். திருவள்ளுவர் பிQந்தது �ொண்டிI நொடு. �ொண்டிI �ன்னரின் அந்தரங்கச் ச�Iலொளரொக அவர் 
�ணிIொற்றினர். அவருக்குப் �ொண்டிI �ன்னரொல் திருவள்ளுவர் என்Q �ட்�ம் வழங்கப்�ட்�து.

—கி. ஆ. ச�. விசுவநொதம்

கடைத எழுத நிகழ்ச்சிகள் உதவுகின்Qன. அதனொல் �லர் கடைத எழுதலொம். கட்டுடைர எழுதச் சிந்தடைன 
ஜேவண்டும். ஒரு ச�ொருடைளப் �ற்றிச் சிந்தித்துப் �ல �க்கங்கள் அட்ங்கிI நூலொக எழுதஜேவண்டு�ொனல் 
�ரந்த அறிவும் ஆழ்ந்த சிந்தடைனயும் ஜேவண்டும்.

— கி. வொ. 4கந்நொதன்

அறிவு முதிர்ச்சி கொரண�ொக, இந்திIொ ��ொதொனக் சகொள்டைகடைIப் பின்�ற்றுகிQது. �லவீனத்தினொஜேலொ, 
ஜே�ொர் புரிI �க்திIற்Qதனொஜேலொ அல்ல. இந்திIொவில் ச�ரிI ஞொனிகள் ஜேதொன்றியுள்ளனர். அஜேதஜே�ொல 
�கத்தொன ஜே�ொர் வீரர்களும் ஜேதொன்றியுள்ளனர்.

—�வொண் (16 - 11 - 1962)

துப்�ொக்கிடைIக் சகொண்ஜே� உலகமுழுவடைதயும் திருத்தி அடை�க்கலொம் என்று நம்�ொல் ச�ொல்ல 
முடியும். ஜே�ொடைரக் சகொண்ஜே� ஜே�ொடைர ஒழிக்க முடியும், துப்�ொக்கிடைI ஒழிக்க ஜேவண்டு�ொனல் முதலில்
அதடைன நம் டைககளில் பிடிக்க ஜேவண்டும்.

—�ொ. ஜே�. துங் (1936)

நொன் சிறு குழந்டைதIொக இருந்தஜே�ொதுகூ� எனக்கு அடைதக்சகொடு, எனக்கொக இடைதச் ச�ய் என்று 
Iொரி�மும் ஜேகட்�து கிடை�Iொது.

—பிரத�ர் இந்திரொ கொந்தி

டைக தட்டுவது எனக்குப் பிடிக்கவில்டைல. டைக தட்டுகிQவர்கள் தங்கள் குறுகிI �னப்�ொன்டை�டைIக் 
கொட்டுகிQொர்கள் என்ஜேQ நொன் கருதுகிஜேQன்.

—ஜேநரு (12 - 5 - 1963)

இந்திIொவில் இ�Iம்முதல் கன்னிIொகு�ரி வடைரயில் ஒஜேர நொகரிகம்தொன் இருக்கிQசதன்று நொன் 
கருதுகிஜேQன். ஆனொல் இந்திIொவின் நொகரிகம் �லவடைகப்�டும் எனச் �ரித்திரங்கள் கூறுகின்Qன. 
�ரித்திரங்களில் நொம் �டிக்கத்தகொத விஷIங்களும் இருக்கின்Qன. அவற்டைQசIல்லொம் நொம் ஒதுக்கிவி� 
ஜேவண்டும். அத்தடைகI �ரித்திரங்கள் எல்லொம் அந்நிIர்களொல் எழுதப்�ட்�டைவ.

—சு�ொஷ் �ந்திர ஜே�ொஸ் (20 - 5 - 1928)

(�ம்�ொயில்)

நொம் ஏன் �ந்திரனுக்குப் ஜே�ொக ஜேவண்டும் என்று சிலர் ஜேகட்கின்Qனர். �ந்திரன் அல்ல ந�து குறி, 
விண்சவளிடைI நொன் ஒரு முக்கிI�ொன க�லொகக் கருதுகிஜேQன்.

—சகன்னடி (13 - 3 - 1962)

நொன் தினமும் கொடுகளுக்குள் ச�ன்று, அங்கிருந்து புதுப் புதுத் தொவரங்கடைள ஆரொய்கிஜேQன். அதன் 
மூலம், இIற்டைக அன்டைன ந�க்கு ஆவலு�ன் கற்பிக்க விரும்பும் அரிI �ொ�ங்கடைளக் கற்கிஜேQன். 
தின�ரி கொடைலயில், நொன் கொட்டில் தனிIொக இருக்கும்ஜே�ொது, நொன் .அடுத்த�டி என்ன ச�ய்I ஜேவண்டும் 
என்�டைதக் க�வுனி�ம் ஜேநரில் ஜேகட்டுத் சதரிந்து சகொள்ளுகிஜேQன்.
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—ஜிIொர்ஜ் வொஷிங்�ன் கொர்வர்

(நீக்ஜேரொ விஞ்ஞொனி)

என் ச�ரிI தொIொர் எனக்கொகப் �ட்�சிர�ம் சகொஞ்� நஞ்��ன்று. அந்தச் சிர�த்டைத அவர் வடைகIறிந்து, 
முடைQ சதரிந்து �ட்�து குறிப்பி�த்தக்கது. அவர் அன்று அப்�டிசIல்லொம் ச�ொறுப்பு�ன் 
�ொடு��வில்டைல என்Qொல் இன்று என்டைன ‘இரொ4�ொணிக்கமும் ஒரு புள்ளிதொன்’ என்று நொலு ஜே�ர் 
ச�ொல்லும் நிடைல ஏற்�ட்ஜே� இரொது. என் ச�ரிI தொIொர் என் முன்ஜேனற்Qத்திற்கொக எடுத்துக்சகொண்� 
ச�ரு முIற்சி ஜே�ொல ஜேவறு எந்தத் தொய்�ொரொவது தங்கள் �க்களுக்கொக எடுத்துக் சகொண்டிருப்�ொர்களொ 
என்�து என் வடைரயில் �ந்ஜேதகந்தொன்.

—கும்�ஜேகொணம் ரொ4�ொணிக்கம் பிள்டைள

நொன் ஓட்டும் கப்�லில், சவள்டைளIர், மூட்டை� முடிச்சுகளு�ன் அவர்கள் தொய் நொட்டுக்குப் புQப்�� 
ஜேவண்டும். அந்நிIன் கப்�ஜேலறும் நொஜேள புனிதநொள்.

—வ. உ. சிதம்�ரம் பிள்டைள

எனக்கு அலுப்ஜே� கிடை�Iொது; எவ்வளவு ஜே�ர் வந்தொலும் �ொர்த்துக்சகொண்டுதொன் இருக்கிஜேQன். 
ஆனொல் கொடைல ஜேவடைளயில் என்டைன Iொரும் சதொந்தரவு ச�ய்Iொ�லிருந்தொல் நல்லது. �த்திரிடைக 
�டிக்கும் ஜேநரம் எனக்கு சரொம்� முக்கிIம்.

—கொ�ரொ4ர்

மூன்Qொம் வகுப்பு �டித்துக் சகொண்டிருந்ஜேதன். புத்தகம் இல்டைல என்�தற்கொக நல்ல சவய்யிலில் 
வொத்திIொர் என்டைனப் �ள்ளிக்கூ�த்டைத விட்டுத் துரத்தினர். வந்து அப்�ொவி�ம் ச�ொன்ஜேனன். 
“என்பிள்டைளடைI எவண்�ொ துரத்தினொன்?” என்று அவஜேரொடு �ண்டை�க்குப் ஜே�ொனொர். என்னி�ம், இனி 
�ள்ளிக்கூ�ஜே� ஜே�ொக ஜேவண்�ொம் என்Qொர். அன்டைQக்கு எனக்கு எவ்வளவு �ந்ஜேதொஷம் ஏற்�ட்�து 
சதரியு�ொ? அஜேதொடு ஜே�ொச்சு என் �டிப்பு.

-�. ச�ொ. சி. (24 - 10 - 1971)

வறுடை� மிக்க நம் நொட்டில் 4னத்சதொடைக ஆண்டு ஜேதொறும் அதிகரித்துக்சகொண்ஜே� ஜே�ொகின்Qஜேத 
என்றும், அதற்ஜேகற்� உணவு உற்�த்தி அதிகரிக்கவில்டைலஜேI என்றும் நொட்டுத் தடைலவர்கள் 
கவலுகின்Qனர். சில ஆண்டுகள் வொழ்ந்தொலும் அறிவுள்ள �கன்தொன் ஜேவண்டுச�ன்று �ொர்க்கண்�டைன 
டை�ந்தனொகப் ச�ற்Qனர் அவர் தந்டைதIொர். டை�வம் தடைழக்க �கவு ஜேவண்டுச�ன்று சிவ�ொத 
விருதIரும் �கவதிIம்டை�Iொரும் தவமிருந்து ஈன்Qனர் ஞொன�ம்�ந்தப் ச�ரு�ொஜேன. அதுஜே�ொல் நல்ல 
�க்கள் ஒருசிலர் ஒவ்சவொரு குடும்�த்திலுமிருந்தொல் ஜே�ொதும். அறிவற்Q �க்கள் �லர் ஜேவண்�ொம். �ல 
குழந்டைதகளிருந்தொல் அவர்கடைள நொம் �ரிவரப் �ொதுகொக்க முடிIொது.

—திரு�தி �ரகதவல்லி சிவபூஷணம் பி.ஏ. பி.டி., (25 - 12 - 1953)

(டை�வ �ங்டைகIர் �ொநொட்டுத் தடைலடை�யுடைர)

ச�Iல் வீரர்களில் ஒருவரொன திருவொரூர் டி. என். இரொ�ன் அவர்கள் நொன் புரட்சிக் கவிஞடைரச் �ந்திக்கும் 
முன்ஜே�, என்டைனப் ’புரட்சிக் கவிஞரின் சீ�ர்’ என்று �லரி�மும் அறிமுகப் �டுத்தினர். எழுத்தொளன் 
என்Q முடைQயில் அந்தத் தகுதியிடைனப் ச�Qஜேவ நொனும் விரும்பிஜேனன். 1928-ல் ��தர்� �ங்கம் 
சதொ�ங்கி ந�த்திIஜேதொடு �த்திரிடைககளுக்குக் கட்டுடைரகள், சிறு கடைதகள் எழுதி வந்ஜேதன். எனது 
எழுத்தொற்Qடைலப் ச�ருக்கவும், அன்பிடைனப் �டை�க்கவும் கவிஞடைரச் �ந்திக்க விரும்பிஜேனன்.

—4லகண்�புரம் �. கண்ணன் (15 - 9 - 1965)

தற்ஜே�ொடைதI �ரீட்டை� முடைQIொனது, �ொ�ங்கடைள அப்�டிஜேI �னப்�ொ�ம் ச�ய்யும் வழக்கத்டைத 
உருவொக்கியுள்ளது. இது, நொட்டை�ஜேI ஏ�ொற்றுவது ஜே�ொன்Qதொகும்.

—ஜேதஷ்முக் (15-6-1960)
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எனக்குக் கத்திச் �ண்டை� கற்றுக் சகொடுக்க Iொரும் முன் வரவில்டைல. நொனொக அடைதப் �ழகிக் 
சகொண்ஜே�ன்.

—எம். ஜி. ஆர்.

அக்கொலத்தில் �த �ந்நிIொசிகளின் உடைQவி��ொகிI ��ங்கஜேள கல்வி ஸ்தொ�னங்களொக இருந்து வந்தன.
அங்கு �தக் கல்வியு�ன் �க்களுக்கு ஜேவண்டிI இதர விஷIங்களும் கற்பிக்கப்�ட்�ன. நம் நொட்டில் 
அத்தடைகI ��ங்கடைள மீண்டும் ஏற்�டுத்துவது முடிIொத கொரிIம். ஆடைகIொல் �ொ�ர �க்களுக்குக் கல்வி
கற்பிக்க ஜேவண்டு�ொனொல் வொ�க �ொடைலகள் இன்றிIடை�Iொததொகும். வொ�க �ொடைலகடைள ஏற்�டுத்தச் 
ச�ய்Iஜேவண்டும் என்னும் இIக்கம் நம்நொட்டில் �மீ�த்தில்தொன் ஜேதொன்றிIது. இங்கிலொந்தில் 14-வது 
நூற்Qொண்டின் துவக்கத்தில் வொ�க�ொடைலகள் ஜேதொன்றின. ஆந்திர ஜேத�த்தில் ரொ4�ஜேகந்திரம், ச�4வொ�ொ, 
கொக்கினொ�ொ முதலிI வி�ங்களில் வொ�க �ொடைலகள் ஏற்�ட்டிருக்கின்Qன. நொன் ஆந்திர ஜேத�த்தில் 
ச�ன்Qவி�ங்களில் எல்லொம் வொ�க�ொடைலகடைளக் கண்ஜே�ன். அங்கு அவ்விIக்கத்டைதப் �ரப்பிIதற்கு 
விஜேர�லிங்கம் �ந்துலுஜேவ கொரணம்.

—�ர். ஏ. ரொ��ொமி முதலிIொர் (4-5-1928)

(Y. M. C. A. �ட்டி�ன்Qத்தில்)

சித்த டைவத்திIம் Iொவரும் புகழும்�டி முன்ஜேனற்Q�டை�I ஜேவண்டும் என்�துதொன் என்னுடை�I 
உண்டை�Iொன எண்ணம். அதற்கு முதலொவது, சித்த டைவத்திIக் கல்லூரி டைவத்து, �ொனொக்கர்களுக்குப் 
�ொ�ம் கற்பித்து, ஜே�ொதடைனயில் ஜேதறிIவர்கடைள Iொவரும் ஆதரிக்கும்�டிச�ய்Iஜேவண்டும். டைவத்திIக் 
கல்லூரி இல்லொ�ல் ஒரு சித்த டைவத்திI முடைQIொனது சிQப்�டை�I �ொட்�ொது. ஆதலொல் கல்லூரிடைI 
டைவப்�தற்கு இப்ச�ொழுஜேத ஒரு ஏற்�ொடு ச�ய்Iஜேவண்டும்.

—எம். டி. சுப்பிர�ணிI முதலிIொர் (19-4-1927)

(�துடைரயில், 3-வது தமிழ்ச்சித்த டைவத்திI �ொநொட்டில்)

தமிழ்நொட்டில் 4.5 ஜேகொடி �க்கள் வசிக்கிQர்கள். இதில் 1.5 ஜேகொடி ஜே�ர்களொவது எழுதப் �டிக்கத் 
சதரிந்தவர்களொக இருப்�ொர்கள். ஆனொலும் தமிழகத்தில் புதிI நூல் ஏதொவது சவளியிட்�ொல் 2000 
பிரதிகள் என்Q அளவில் தொன் அச்சிடும் நிலடை� உள்ளது. இந்த 2000 பிரதிகள் விடைலஜே�ொக 8 ஆண்டு 
அல்லது 10 ஆண்டு கொல�ொகிQது.

—நொவலர் சநடுஞ்ச�ழிIன்

(நூலக வொரவிழொப் ஜே�ச்சு)

இந்திI �முதொIத்திற்கு ஒரு புதிI �ொடைதடைI வகுத்துக் சகொடுக்கச் சிQந்த முIற்சி ச�ய்தவர் என்று, நூறு
ஆண்டுகளுக்குப் பிQகு �ரித்திர நூல்கள் எழுத விரும்புஜேவொர் என்டைனப் �ற்றிக் குறிப்பிட் ஜேவண்டும் 
என்�ஜேத என் ஆடை�.

—பிரத�ர் இந்திரொ கொந்தி (4-9-1 973)

நொ�கத்திஜேல �கத்சிங், கொந்தி, ஜே�ொதிலொல் ஜேநரு இவர்கடைளப் �ற்றிI �ொட்டுக்கடைளசIல்லொம் நொன் 
�ொடுஜேவன். கொட்சிக்கு நடுஜேவ வரும் இடை�சவளியில் நொன் �ொடுஜேவன். �துடைரக்கு கொந்திஜி வந்தஜே�ொது
எல்ஜேலொரும் எடைத எடைதஜேIொ சகொடுத்தொர்கள். நொன் என் டைககளில் இருந்த வடைளIல்கடைளக் கழற்றிக் 
கொந்திஜியி�ம் சகொடுத்ஜேதன்.

—நடிடைக எஸ். டி. சுப்புலட்சுமி (13—8–1972)

சவட்டுக்கிளிக்குப் �Iந்து, விவ�ொIத்டைத நிறுத்திவி� முடிIொது. ச�ொழுது ஜே�ொக்கு ஏடுகஜேள, இன்று 
ஏரொள�ொக விற்�டைனIொகின்Qன என்�தற்கொக, எப்ஜே�ொதும் �Iன்தரக்கூடிI இலக்கிI ஏடுகடைளஜேIொ, 
கொIம் ��ொத கவிடைத இதழ்களஜேIொ ந�த்தொ�ல் நிறுத்திவி�, முடிIொது-நிறுத்தி வி�வும் கூ�ொது.

—கவிஞர் சுரதொ (1-12-1 974)
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நொம் �டித்தது சகொஞ்��ொக இருந்தொலும் ந�து �ந்ததிIொரொவது நிடைQIப் �டிக்க ஜேவண்டும் 
என்�தற்கொகஜேவ கல்வி அடை�ச்�ரொக இருக்கிஜேQன்.

—�க்தவத்�லம் (11-12-1962)

நொன், ச�ன்Q 20-ஆண்டுக் கொல�ொக ஐஜேரொப்�ொ, ஆஸ்திஜேரலிIொ, நியூசிலொந்து, ச�ளத்சீ, அIர்லொந்து, 
சதன் அச�ரிக்கொ முதலிI நொடுகளில் குஸ்தி ஜே�ொடுவடைதஜேI சதொழிலொகக் சகொண்டிருக்கிஜேQன். 
�ரக்கறி உணவுகடைளத் தவிர ஜேவறு ஒன்டைQயும் நொன் �ொப்பிடுவதில்டைல. �து�ொன�ொவது சுருட்�ொவது 
குடிப்�தில்டைல; திQந்த சவளியிலுள்ள சுத்த�ொன கொற்றில் எனக்கு நம்பிக்டைக உண்டு. நொன் 
�ஞ்�ொபிலுள்ள கொ�ொ �யில்வொனத் ஜேதொற்கடிக்கலொம் என்Q முழு நம்பிக்டைகயு�ன் வந்திருக்கிஜேQன். 
அதன் பிQகு, இந்திIொவிலுள்ள �ற்Q �ல்யுத்தக்கொரர்கடைளயும் ஜே�ொட்டிக்கடைழக்கப் ஜே�ொகிஜேQன்.

—ஸ்பிஸொக் (20-1-1938)

(குஸ்தி �யில்வொன்)

(�ம்�ொயில்)

நொன் �மீ�த்தில் இந்திIொவில் பிரIொணம் ச�ய்ததிலிருந்து இந்திIொவில் ச�ண்களுக்குக் கல்வி 
ஜே�ொதிக்கச் ச�ய்Iப்�டுகின்Q முIற்சிகடைள மிகவும் அனுதொ�த்து�ன் கவனித்து வருகிஜேQன். இந்திIப் 
ச�ண்கள் கல்வி கற்று முன்வந்தொசலொழிI இந்திIொவின் ச�ருடை� விளங்கொசதன்�டைத இந்திI 
ஆண்கள் உணர்தல் ஜேவண்டும். இந்திIொவில் மிகவும் உIர்ந்த நிடைலயிலுள்ள வகுப்�ொருள்ளும் மிகவும் 
தொழ்ந்த நிடைலயிலுள்ள வகுப்�ொருள்ளும் கல்வி �ரவ ஜேவண்டு ச�ன்று விரும்புகிஜேQன். ஆங்கிலம் 
உலக ச�ொழிIொக இருப்�தொல், ச�ண்களுக்கும் ஆங்கிலம் கற்றுக்சகொடுக்க ஜேவண்டும்.

—கொர்வி (8-7-1929)

(ஈஸ்டு இந்திI �ங்கத்தில் ஜே�சிIது)

�தவிக்கு, �னிதடைனக் சகடுக்கும் குணம் உண்டு என்�து எனக்குக் சதரியும். �தவியினொல் நொன் 
எவ்வளவு தூரம் சகட்டுப் ஜே�ொயிருக்கிஜேQன் என்�து எனக்குத் சதரிIொது.

—ஜேநரு (12-6-1963)

எல்லொத் தமிழ் இலக்கிIங்கடைளயும் ஒருமுடைQ �டித்திருக்கிஜேQன். ஆரொய்ச்சி ச�ய்யும் வடைகயில் 
ஊன்றிப் �டிக்கவில்டைல. ஒரு ச�ரிI புத்தகத்டைத எடுத்துக்சகொண்�ொல் , அது�ற்றி முற்றிலும் சதரிந்து 
சகொள்ளும் கொலம் வடைர எத்தடைன �ொத�ொனொலும் அடைதஜேI �டிப்ஜே�ன். அது �ொதிரிஜேI தொன் 
சவளிநொட்டுக்குப் ஜே�ொனலும் சதரிந்து சகொள்ள ஜேவண்டிIடைத சதரிந்துசகொள்ளும் வடைர அங்ஜேகஜேI 
தங்கிவிடுஜேவன்.

—தின�ணி ஆசிரிIர் ஏ. என். சிவரொ�ன் (19-3-1973)

ஜேIொகிIொருடை�I வொழ்நொளில் நொன் அவடைரக் கொண ஜேவண்டும் என்று �லமுடைQ விரும்பிஜேனன். நொன் 
அவடைரக் கொண முடிIவில்டைல; வருந்துகிஜேQன். ஆனொல் �த்துப் �திடைனந்து ஆண்டு கொலத்திற்கு முன் 
'தமிழ்க் கு�ரி' என்னும் நூல் சவளியி�ப்�ட்�ஜே�ொது அதன் முதல் பிரதிடைI நொன்தொன் வொங்கிஜேனன்.

—கவிஞர் கண்ணதொ�ன் (1964-ல்)

நடிகர்களி�ம் �ணம் இருக்கிQது. அதனொல் அவர்கள் ச�ரிI �னிதர் ஆகிவி� முடிIொது. என்னி�ம் 
கூ�த்தொன் �ணம் இருக்கிQது. �ொங்கியில் கூ�ப் �ணம் இருக்கிQது. அதற்கொக அடைதப் ஜே�ொய்க் 
கும்பிடுகிரஜேQொ�ொ? �ணத்டைத நொய்கூ� �திக்கொது.

—எம். ஆர். ரொதொ (31-8-1951)
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கடை� வள்ளலின் தன்டை�, தன்னி�த்து வந்து இரந்தவர்கட்கு இல்டைலசIன்னொ�ல் சகொடுப்�து. 
கர்ணரொ4டைனப் ஜே�ொல. இடை� வள்ளலின் தன்டை�, ஒருவன் தன்னி�த்து வந்து இரவொ�ல் அவன் 
குறிப்�றிந்து ஈதஜேல இடை�வள்ளலின் தன்டை�. அது கற்�கத் தரு, கடைலவள்ளலின் தன்டை�, இரவலன் 
தனக்கு ஜேவண்டுவது இன்னசதன்று கருகொ�லும், தொன் இருக்குமி�த்திற் ச�ல்லொ�லும் அவ்விரவலன் 
ஓரி�த்திலிருக்க, அவனுக்கு ஜேவண்டுவன Iொவும் ஒருங்ஜேக சகொடுத்தலும், �ற்சQொருவடைர அவன் இனி 
இரவொ�லும் அப்�டிக் சகொடுக்கும் ச�ொருள் அந்த இரவலனது ஜீவதடை��ரிIத்தம் உதவும்�டி 
சகொடுத்தலுஜே�Iொம். இத்தடைகடை� யுடை�Iவஜேன தடைலவள்ளல். ஒருவன் சகொடுக்கும் தடைகடை� 
யுடை�Iவனொயினும், தன் வலிக்குட்�ட்�டைவகடைளக் சகொடுக் கலொ�ன்றித் தன் வலிக்குட்��ொப் 
ச�ொருடைள எவ்விதம் சகொடுக்கக் கூடும்? ஆடைகIொல் அப்பிரபுவினது ஐஸ்வரிIம் 
இத்தன்டை�யுடை�த்சதன்று அறிI ஜேவண்டும்.

— ஜே�ொ. வீரப்� ச�ட்டிIொர் (1902)

(நொடைக சவளிப்�ொடைளIம் டை�வசித்தொந்த �டை�யில்)

திருவள்ளுவடைரப் �ற்றிக் கற்�டைனக் கடைதகள் நொட்டில் உலொவுகின்Qன. அந்தக் கட்டுக் கடைதகள் சுத்தப் 
ச�ொய், திருவள்ளுவர் பிQந்தது, �ொண்டிI நொடு. �ொண்டிI �ன்னரின் அந்தரங்கச் ச�Iலொளரொக அவர் 
�ணிIொற்றினர். அவருக்குப் �ொண்டிI �ன்னரொல் திருவள்ளுவர் என்Q �ட்�ம் வழங்கப்�ட்�து.

—கி. ஆ. ச�. விசுவொொதம்

இரண்�ொவது உலகப் ஜே�ொரின்ஜே�ொது ஹிட்லர் அறு�து லட்�ம் யூதர்கடைள தீயிட்டுக் சகொன்Qது �ரிIொன 
கொரிIம் என்று முன்பு ச�ொன்ஜேனன். நொன் ச�ொன்னது �ரிதொன் என்�டைத உலகம் இன்று உணர்ந்து 
சகொண்டிருக்கிQது.

—இடி அமீன்

(உகொண்�ொ அதி�ர்

குடிப்�தற்குக் குழொய்த் தண்ணீர், குளிப்�தற்குக் கிணற்றுத் தண்ணீர், துணி துடைவப்�தற்குக் குளத்துத் 
தண்ணீர்-இப்�டிச் சிலர் உ�ஜேIொகிப்�ொர்கள். ஆனொல், கொவிரி நீர், குளிக்க, குடிக்க, துணி துடைவக்க, 
�ொத்திரம் துலக்க எல்லொவற்றுக்குஜே� �Iன்�டும். கொவிரி நீர் �ொதிரி ந�து எழுத்தும் இருக்க ஜேவண்டும். 
அதொவது எளிடை�Iொக, சதளிவொக எல்ஜேலொருக்கும் புரியும்�டி இருக்கஜேவண்டும். நம் தமிடைழப் புரிந்து 
சகொள்ள Iொரும் சிர�ப் ��க்கூ�ொது. கருத்டைதப் புரிந்து சகொள்வது அவரவர் ஈடு�ொட்டை�ப் ச�ொறுத்தது.

—ரொ4ொஜி

ச�ய்Iன்�ர்கஜேள! �ரித்திரத்ஜேதொடு தத்துவங்கடைளயும் உற்றுணர்தல் ஜேவண்டும். ஜேதொன்றிI ச�ொறிகள் 
ஆகொIம் எங்கணும் �ரந்தன. ’சுடும்’ எனத் ஜேதவர் அஞ்சிச் சிவடைன அடை�ந்து அரற்றினர். ’நன்று’ என்று 
சிவபிரொன் கூறி, அச்சித் (அறிவு �I�ொன) �ரஞ்ஜே�ொதிடைI ’வொ’ என்Qொர். வந்து அ�க்க�ொக நின்Qது. 
அ�க்கமுள்ள பிள்டைளகடைளத் தந்டைத�ொர் அடைழத்தொல் உ�ஜேன அவடைரச் �ொர்ந்து, ’ஏன் அடைழத்தீர்கள்’ 
என்று ஜேகட்�து உIர்ந்தது என்று சிலர் கருதுகின்Qனர். என் கருத்து ச�ன்று நிற்Qல் ஜேவண்டும் என்�ஜேத.

—ஞொனிIொரடிகள்

அப்ஜே�ொசதல்லொம் �த்திIமூர்த்தி, ஜே�டை�களில் முழங்குவொர். நொனும்கூ� ஜேதசிIப் �ொ�ல்கடைளப் 
�ொடுஜேவன். ஊருக்கு ஊர், கிரொ�த்துக்குக் கிரொ�ம் என்று நொங்கள் இருவரும் ஜே�ொகொத இ�ஜே�யில்டைல. 
'�ொட்�ொஜேலஜேI சுந்தரொம்�ொள் சவள்டைளக்கொரடைன அடிச்சு விரட்டிடுவொர்’ என்று நண்�ர்கள் 
ச�ொல்லு�ளவுக்கு என் �ொட்டில் உணர்ச்சி சகொப்�ளிக்கும்.

நடிடைக ஜேக. பி. சுந்தரொம்�ொள் (13-8 - 1972)
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 என்டைனப் ச�ொறுத்த வடைரயில், என்னி�மிருந்த அளவு, என்னொல் முடிந்த வடைரயில், சுதந்திரப் 
ஜே�ொரொட்�த்தில் திIொகம் ச�ய்ஜேதன். என் திIொகம் ச�ரிதொக இல்லொ�ல் இருக்கலொம். என்னி�ம் 
இருந்ததும், என்னல் முடிந்ததும் அவ்வளவுதொன். அடைதச் ச�ய்துவிட்ஜே�ன்.

—இரொ4ொஜி (23-2-1963)

�னிதன், வொழ்க்டைகயில் முன்ஜேனற்Qங்கொண ஜேவண்டு �ொனொல், �ந்தர்ப்�மும், திQடை�யும் ஒன்Qொக 
அடை�I ஜேவண்டும்.

—�ொக்�ர் ரொதொ கிருஷ்ணன் (5-8-1962)

குழந்டைதடைIத் சதொட்டிலில் ஜே�ொட்டு ஆட்டுவதொல் குழந்டைத தூங்குவது உண்டை�தொன். ஆனொல், 
அதற்குக் கொரணம் நல்ல தூக்கம் ஏற்�ட்�தொல் அல்ல. �னம் �Iக்கமும் ஜே�ொம்�லும் அடை�வதொல் 
குழந்டைத தூங்க ஆரம்பிக்கிQது. சதொட்டிவில் இட்டு ஆட்டுவதொல் குழந்டைதயின் மூடைளயும் ரத்த 
ஒட்�மும் �ொதிக்கப்�டுகிQது. இடைத சவளிநொடுகளுக்குச் ச�ன்று சுற்றுப் �Iணம் ச�ய்து வந்ததின் 
முடிவில் நொன் உணர்ந்து சகொண்ஜே�ன்.

—ஜே�தி நவொஸ் 4ங் (18 - 3 - 1963)

(கு4ரொத் கவர்னர்)

அண்ணொ ஏன் கவிடைத எழுதவில்டைல? என்று ஜேகட்டுவிட்டு அண்ணொ கவிடைத எழுதினொல் தமிழ் 
நொட்டில் ஜேவறு Iொரும் கவிடைத எழுத�ொட்�ொர்கள். அந்த அளவுக்கு அண்ணொவின் கவிடைத இருக்கும் 
என்று சிலர் என்டைனப் புகழ்ந்து ஜே�சுகிQொர்கள். ஆனொல் உண்டை� அப்�டிIல்ல. உண்டை�யில் 
கவிஞர்களுக்குள்ள உளப்�ொங்கு எனக்கில்டைல. புடைகப்��ம் எடுக்கும் கருவியில் உள்ள சலன்ஸ் ஜே�ொல
கொணு�வற்டைQ அப்�டிஜேI �திI டைவத்துக்சகொள்ளும் �னப்�ொங்கு கவிஞர்களுக்கு உண்டு. ஆனொல் 
அது எனக்கில்டைல.

—அறிஞர் அண்ணொ (5 - 4 - 1953)

ஒரு சிறு கடைத ச�ொல்லுகிஜேQன். இரொ�ன் என்சQொருவனிருந்தொன். அவனுக்கு ஆற்Qருகில் அடைர கொணி 
நிலம் இருந்தது. �யிரிட்�ொன். நொன்கு அங்குல அளவிற்குப் �யிர் வளர்ந்திருந்தது. �டைழ இல்டைல. 
இந்திரன் �கிழ்ந்தொன். அளவில்லொ �டைழ ச�ய்தது. ச�ருசவள்ளம் வந்தது. ஆற்றில் சவள்ளம் 
நிடைQந்தது. இரொ�ன் நிலத்திலும் நீர் �ொய்ந்தது. சவள்ளம் ஜே�லும் மிகுந்தது. �யிர் முழுவதும் 
மூ�ப்�ட்�து. சவள்ளம் வடிந்தது. நிலமிருந்த இ�ஜே� சதரிIவில்டைல. ஏன்? �ணல் மூடிவிட்�து. 
ஆற்றிலிருந்த நீர் ஜேநஜேர �ொய்ந்ததொல் உண்�ொகிI சகடுதி இது. அங்ஙணமின்றி, சவள்ளத்டைத 
அடைனஜேகொலித் தடுத்துப் ச�ருவொய்க்கொலிற் ச�லுத்திப் பின்னர்ச் சிறு வொய்க் கொல், கன்னி வொய்க்கொல், 
�டை� இவற்றின் வழிச் ச�லுத்தியிருந்தொல் �யிரும் சகட்டிரொது, நிலமுடை�Iொனுக்கு இழப்பும் 
ஜேநர்ந்திரொது, அன்�ர்கள் இதடைனக் கவனிக்க.

—ஞொனிIொரடிகள்

(கந்தர் �ட்டிச் ச�ொற்ச�ொழிவில்)

நன்Qொக அடை�ந்த �ொ�ல் தன் கருத்துப்�டி �னிதடைனத் திருப்புகிQது. இதுதொன் �ொட்டினி�த்தில் உள்ள 
குறிப்பி�த்தக்க ஜே�ன்டை�.

—�ொரதிதொ�ன்

என்டைனப் புகழொஜேத. இந்த உலகில் புகழுக்கும் இகழுக்கும் �திப்புக் கிடை�Iொது. ஊஞ்�டைல ஆட்டுவது 
ஜே�ொல ஒரு �னிதடைன, புகழின் புQ�ொகவும், இகழின் புQ�ொகவும், இங்கும் அங்கும் ஆட்டுகின்Qொர்கள்.

—விஜேவகொனந்தர்

நபிடைI நிடைனப்�வன் எப்�டி முகம்�திIனொகிQொஜேனொ, ஏசுடைவ நிடைனப்�வன் எப்�டி 
கிறிஸ்துவனகிQொஜேனொ, அதுஜே�ொல வள்ளுவடைன நிடைனப்�வன்தொன் தமிழன்.
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—அன்�ழகன்(4-7-1960)

�ொரதத்டைதப் ஜே�ொன்Q �சிIொல் பீடிக்கப்�ட்� நொட்டில் ஜேIொ�டைனயின்றி, வ�திIொகப் �ரொ�ரிக்கும் 
�க்திக்கு அப்�ொற்�ட்� எண்ணிக்டைகயில் குழந்டைதகடைளப் ச�ற்று, அவர்கடைள முடிவில்லொத 
கஷ்�த்திற்குள்ளொக்கி, குடும்�த்டைதயும் கீழ் நிடைலக்குக் சகொண்டு வருதல் சகொடுடை�Iொனசதொரு 
குற்Q�ொகும்

—ரவீந்திரநொத் தொகூர்

குற்Qம் ச�ய்தவன், அதற்குள்ள தண்�டைனIடை�தல் ஜேவண்டும், கருடைண கொட்டுவது 
எளிஜேIொரி��ன்றிக் குற்Qவொளியி��ன்று. குற்Qஞ் ச�ய்தவர்கடைள �ன்னித்துக் சகொண்ஜே�யிருந்தொல் 
உலகம் ஒழுங்கொக நடை�ச�Qொது. எ�ன் எப்ஜே�ொதும் தண்டித்துக் சகொண்ஜே�யிருப்பினும் தரு�ன் என்று 
அடைழக்கப்�டுகிQொன். கொரணச�ன்டைன? நடு நிடைலடை�ஜேIொடு சிக் ஷித்தலொல் அன்ஜேQொ ஆகஜேவ, 
இQந்தவர்கள் ச�Iரொல், மூ� நம்பிக்டைகIொல் �ொர்ப்�னருக்ஜேகொ, டை�வருக்ஜேகொ �ணங்கடைளக் சகொடுக்க 
ஜேவண்�ொம். இவ்வொறு கூறுவதொல் என்டைன நொத்திகன் என்று சிலர் கூQலொம். பிQரொல் ஏ�ொற்Qப் 
�டுவடைதத் தடுக்கும் ச�ொருட்ஜே� நொன் ச�ொல்லுகிஜேQன்.

—வ. உ. சி. (3-3-1928)

கள் குடித்தவனுக்குத் தொய் என்றும் �டைனவி என்றுமுள்ள ஜேவற்றுடை� ஜேதொன்Qொது. ஆதலொல் அறிடைவக் 
சகடுக்கும் கள்டைள அQஜேவ விட்டு விடுங்கள். நொம் உட்சகொள்ளும் ஆகொரங்கள் மூவடைகப்�டும். 
அவற்றுள் தொ�� ஜே�ொ4னத்து�ன் ஜே�ர்க்கப்�ட்டுச் ஜே�ொம்�ல், அறிIொடை� முதலிI தீI ஒழுக்கத்டைத 
உண்டு �ண்ணும் �து�ொனத்டைத விலக்குங்கள்.

- சுவொமி �க4ொனந்தொ (8-4-1928)

(கழனிவொ�ல் ஆதி திரொவி� �ொ��ொடைலயின் முதலொண்டு விழொக் கூட்�த்தில்)

இந்திIொவின் தரித்திரத்திற்குக் கொரணம் �க்கள் சதொடைக அதிக�ொய் விட்�தல்ல. இங்கிலொந்திலும் 
ச4ர்�னியிலும் இந்திIொடைவவி� �க்கள் சதொடைக அதிக�ொய்க் சகொண்டு வருகிQது. மிக 
சிக்கன�ொகவும் முன் ஜேIொ�டைனயு�னும் ஜேவடைல ச�ய்து வரும் குடிIொனவனி�த்திலும் குற்Qம் 
கூறுவதற்கில்டைல. அவன் அதிக வட்டிக்குக் க�ன் வொங்க ஜேவண்டியிருப்�தற்குக் கொரணம் அவனுக்கு 
உண்�தற்கு ஒன்றும் கிடை�க்கொ�லிருப்�ஜேத. ஆடைள அழுத்தக்கூடிI நிலத்தீர்டைவயும், இந்திIொவின் 
டைகக்சதொழில்கள் �ொதுகொக்கப்��ொ�ல் இங்கிலீஷ் Iந்திரங்களு�ன் ஜே�ொட்டி ஜே�ொட்டு அழிந்து 
ஜே�ொனதுஜே� இந்திIொவின் தரித்திரத்திற்குக் கொரணம்.

—ரஜே�ஷ் �ந்த்ரதத்

(1899-ல் லக்ஷ்�ணபுரியில் நடை�ச�ற்Q 15-வது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்)

நொட்டின் அரசிIல், 4ொதி, �தம், �ொகொணப் பிரிவு ஆகிIவற்றின் அடிப்�டை�யில் இIங்கும் வடைரயில், 
எந்தவித�ொன �ட்�த்டைதச் ச�ய்தும் �Iனில்டைல.

—கிரு�ளொனி (2-12-1960)

நொம் ஜே�ச்சு அளவில் வளர்ந்திருக்கிரஜேQொம். இடித்தொல் இரும்பு; சவட்டினொல் சவள்ளி, தட்டினல் 
தங்கம், என்று அழகொகப் ஜே��லொம். ஆணொல் தங்கம், சவள்ளி, இரும்பு ஆகிIடைவகடைள பூமியிலிருந்து 
எடுக்க ஆரொய்ச்சி ந�த்த ஜேவண்டும்.

—அடை�ச்�ர் சவங்க�ரொ�ன் (9.8-1960)

ந�க்குத் தடைலவலி என்Qொல் �ொக்�ர் வந்து �ருத்து சகொடுப்�ொர். தடைலவலிடைI வொங்கிக் 
சகொள்ள�ொட்�ொர். அடைதப்ஜே�ொல, ஜே�ொர்க்கருவி வரும். ஆனல் ஜே�ொரொடுவது நொம்தொன்,

—கொ�ரொ�ர் (9.12. 1962)

அரசிIஜேல ஜே�ொ��ொனது என்று சில தத்துவ ஜே�டைதகள் கூறுகிQொர்கள். அரசிIல் ஜே�ொ��ொனது அல்ல. 
அரசிIடைல �க்கள்தொன் ஜே�ொ��ொக ஆக்குகிQொர்கள். தனிப்�ட்�வர்களின் கருத்துக்கள் 
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தனிப்�ட்�வர்களின் முன்ஜேனற்Qம் ஆகிIடைவஜேI அரசிIல் என்று நொம் ஆக்கிவிட்ஜே�ொம். ஆனல் 
உண்டை�யில் அரசிIல் என்�து �க்களின் ச�ொருளொதொர �முதொI நிடைலடைI உIர்த்துவதற்கொன 
ச�ரிIசதொரு இIக்க�ொகும்.

—இந்திரொ கொந்தி (16-9-1970)

திQடை�யில்லொத ஒரு ச�ண் நடிடைக ஆக முடியும் என்�டைத எல்லொம் என்னல் நம்� முடிIவில்டைல. 
என்டைனப் ச�ொறுத்தவடைரயில் நொன் எடுத்து டைவத்திருக்கும் ஒவ்சவொரு �டியிலுஜே� என்னுடை�I 
உடைழப்பு இருக்கிQது. நடிடைககளின் �கட்டில் �Iங்கும் �லர் அதற்குப் பின்னல் இருக்கும் அவளுடை�I
உடைழப்டை� �Qந்து விடுகிQொர்கள்.

—நடிடைக உஷொ நந்தினி

புதிதொய் ஆரம்பிக்கப்�டும் ஒவ்சவொரு இIக்கமும், அதன் அடிப்�டை�Iொன முக்கிI சகொள்டைககள் 
உலகத்திலுள்ள �மூகத்தினர் எல்லொரொலும் ஒப்புக்சகொள்ளப்�டுவற்கு முன்னல், இரண்டு ச�ரிI 
முட்டுக்கட்டை�கடைளத் தொண்டித்தொன் முன் ச�ல்ல ஜேவண்டுச�ன்Q ஒரு கண்டிப்�ொன நிIதி 
ஏற்�ட்டிருப்�துஜே�ொல் ந�க்குத் ஜேதொன்றுகிQது. �க்களொல் அக்சகொள்டைககள் ஒழுங்கற்QடைவசIன 
நிரொகரிக்கப்�டுவதும், பின் அடைவ மிகவும் சிQப்�ொனடைவ அல்லசவனக் கருதி கவனம் ச�லுத்தொது 
அலட்சிIம் ச�ய்Iப்�டுவது�ொன இவ்விரண்டும் ஜே�ஜேல கூQப்�ட்� முட்டுக்கட்டை�களொகும்.

—�ொரதொ நந்த சுவொமிகள்((1-4-1926)

(கல்கத்தொவுக்கு அருஜேகயுள்ள ஜே�ளூரில் நடை�ச�ற்Q இரொ� கிருஷ்ண �ங்கத்தின் முதல் �ொநொட்டில்)

நிடைனத்த�டி நிடைனத்த ஊருக்சகல்லொம் என்டைன அடைழக்கொதீர்கள். அந்தப்�டி என்டைன �க்கள் 
அடைழக்கொ�ல் இருப்�தற்கொகஜேவ எனது வழிச் ச�லவுத் சதொடைகடைI ரூ. 100-ல் இருந்து ரூ. 150 ஆக 
ஏற்�டுத்திவிட்ஜே�ன். நூறு ரூ�ொய் எனக்கு வண்டிச் ச�லவு, ரிப்ஜே�ர் ச�லவு, டைவத்திI ச�லவு 
முதலிIடைவகளுக்கு அஜேனக�ொக �ரிIொய்ப் ஜே�ொய்விடும். சில ��Iங்களில் ஜே�ொதொ�ல் ஜே�ொகும். ஒரு 
த�டைவயில் 2, 3, �Iணம் ஏற்�ட்�ொல் ஒரு அளவு மீதிIொகி பிர�ொரத்திற்குப் �Iன்�டும்.

—தந்டைத ச�ரிIொர் (16-6-1968)

நொன் எப்ஜே�ொதும் என் வடைரயில் எனது க�டை�டைIச் ச�ய்�வன். �ற்Qவர்கள் �திலுக்கு உதவி 
ச�ய்கிQொர்களொ என்�டைத எதிர்�ொர்க்கொதவன்.

—ரொ4ொஜி (5-3.1962)

நொன் எந்தக் க�வுடைளயும் வணங்குவதில்டைல. எந்த க�வுள் ��த்டைதயும் பூஜிப்�தில்டைல. க�வுள் 
கல்லிலும் இல்டைல. �ண்ணிலும் இல்டைல. �னிதஜேன க�வுள். நொஜேன க�வுள்

—��வலிங்கப்�ொ (3-8-1973)

(டை�சூர் �ொநில உள்ளொட்சித்துடைQ அடை�ச்�ர்)

என்னுடை�I தொIொரின் முன்ஜேனொர்கள் 12-வது நூற்Qொண்டில் நொர்ஜேவயிலிருந்து ஸ்கொட்லண்டின் 
வ��ொகத்தில் குடிஜேIறினொர்கள். என்னுடை�I முன்ஜேனர்களில் ஒருவர் க�ற் சகொள்டைளக்கொரரொய் 
இருந்தொர். அவர் பிடிக்கப்�ட்டு, 1174—ஆம் ஆண்டில் சிரச்ஜே�தம் ச�ய்Iப்�ட்�ொர்.

—�ொக்�ர் வில்லிIம் மில்லர்

எவன் அதிக ஆச்�ரிIப்�டுவடைத நிறுத்திக் சகொள்கிQொஜேனொ, அவன் சீக்கிரத்தில் 
புத்தி�ொலிIொகிவிடுகிQொன்.

—கவிஞர் சுரதொ

அந்நிI கவர்ன்ச�ண்ட் எவ்வளவு உத்த��ொனதொயினும், எவ்வளவு நல்சலண்ணமுடை�Iதொயினும், 
�க்களின் ஜேவண்டுஜேகொடைளத் சதரிந்து சகொள்ள எவ்வளவு சிரத்டைத கொட்டின ஜே�ொதிலும், 4ொதி, �தம், 
நிQம், நொகரீகம் இடைவகளில் முற்றிலும் அது ஜேவற்றுடை�ப் �ட்�தொயிருப்�தொல் �க்களின் 
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�னப்ஜே�ொக்டைக Iறிந்து அதன்�டி ந�ப்�து இIற்டைகIொகஜேவ அ�ொத்திIம். ஆடைகIொல் �ட்� �டை�களில்
�க்கள் பிரதிநிதிகள் அவசிIம்.

—�ொக்�ர் ரொஜே4ந்திரலொலொ மித்ரொ

(1886-ல் கல்கத்தொவில் நடை�ச�ற்Q இரண்�ொவது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்)

பிள்டைளகடைளப் �ள்ளிக்கூ�ம் அனுப்�ொதீர்கள். �ள்ளிக்கூ�த்தில் �டிப்�தொல் எந்த நன்டை�யும் 
இல்டைல. என்�கடைனக் கூ� நொன், ‘ஏண்�ொ �ள்ளிக்கூ�ம் ஜே�ொகிQொய்?‘ என்று தொன் ஜேகட்கிஜேQன். நொன் 
கூ�ப் �ள்ளிக்கூ�ம் ஜே�ொகவில்டைல. நொன் என்ன சகட்�ொ ஜே�ொய்விட்ஜே�ன்?”

—ச4Iகொந்தன்

(சிறுகடைத எழுத்தொளர்)

எந்தக் கொலத்திலும் சீனொ ஜேதொற்கடிக்கப் ச�ற்Qது கிடை�Iொது. Iொரொலும் அடைதத் ஜேதொற்கடிக்க முடிIொது. 
ஜே�ொர் வந்து விட்�ொல், முப்�து ஜேகொடிப் ஜே�டைர �லி சகொடுத்து மீண்டும் உலகில் ச�ரிI நொ�ொய் 
இருக்கக் கூடிI அளவுக்கு எண்ணிக்டைக �லம் சீனொவுக்கு உண்டு.

—�ொ. ஜே� துங்

ஒரு தொஜ்�கொடைலக் கட்� அர�னின் முழு கவனமும், க4ொனொவின் �ணம் முழுவதும் ச�லவிட்டுக் கட்டி
முடிக்க 14—ஆண்டுகள் முடிந்ததொகக் கூறும் ஜே�ொது, ஒரு ச�ரிI உ�கண்�த்தின் முன்ஜேனற்Qம் அடை�I 
நீண்� கொலம் ஆவது இIற்டைகஜேI.

—எம். ஏ. �ொணிக்கஜேவலு

(ச�ன்டைன சரவின் யூ �ந்திரி)

ஒரு கொலத்தில் எழுத்தொளர்கள் அடைனவரும் அர�ர்கடைளப் புகழ்ந்து எழுதினர்கள். அப்�டி புகழ்ந்து 
எழுதினொல்தொன் அவர்களுக்கு வொழ்வு என்Q நிடைல இருந்தது. அப்ஜே�ர்ப்�ட்� கொலத்தில் கூ� 
திருவள்ளுவர் ஜே�ொன்Qவர்கள் �க்களுக்கொக எழுதினர்கள். ஆனல் இப்ஜே�ொடைதI எழுத்தொளர்கள், அர�ர் 
கொலத்து எழுத்தொளர்களின் நிடைலயிஜேல தொன் இருக்கிQொர்கள். நொன் �னதில் �ட்�டைத அப்�டிஜேI 
ச�ொல்�வன். அதனொல்தொன் இடைதச் ச�ொல்கிஜேQன். அரசிIலில் ச�ல்வொக்கு ச�ற்Qவர்கடைளப் �ற்றிப் 
புகழ்ந்து எழுதினொல் தொன் �ட்�ங்கள், �தவிகள் கிடை�க்கும் என்று இன்டைQI எழுத்தொளர்கள் 
எழுதுகிQொர்கள்.

—�துடைர முத்து (28-10-1974)

(�துடைர �ொநகரொட்சி ஜே�Iர்)

திரு�ணம் ஆனஜே�ொது 7 ச�ண் குழந்டைதகள் ஜேவண்டும் என்று விரும்பிஜேனன். ஆனொல் அப்ஜே�ொது என் 
ஆடை� நிடைQஜேவQவில்டைல. நொட்டுப் �ணியில் முழு மூச்சு�ன் ஈடு�ட்டிருந்தது தொன் இதற்குக் கொரணம்.

—�ொஜேனக் ஷொ (15-7-1974)

(இந்திI ரொணுவத்தின் முன்னொள் தடைலடை� தள�தி)

நொஜேன என்டைனக் சகடுத்துக் சகொண்�தொகத்தொன் ச�ொல்லஜேவண்டும். எந்த நிடைலயிலுள்ளவனும், ச�ரிI
�தவியிலிருந்தொலும் �ரி, சிறு�தவியிலிருந்தொலும் �ரி, தன் ச�ய்டைகயினஜேலதொன் சகட்� நிடைலடைI 
அடை�I முடியும். இந்த உண்டை�டைIச் ச�ொல்ல நொன் தIொரொக இருக்கிஜேQன். �ற்Qவர்கள் எப்�டி 
நிடைனத்தொலும் �ரி, நொன் ச�ொல்லுவதும் உண்டை�ஜேI. இந்த நிமி�த்தில் �ற்Qவர்கள் இடைத ஒப்புக் 
சகொள்ளொ�லிருக்கலொம். நொன் இரக்க�ற்று இந்தக் குற்Qத்டைத என் தடைலயிஜேல சு�த்திக் 
சகொள்ளுகிஜேQன். உலகம் எனக்குக் சகடுதல் ச�ய்திருந்த ஜே�ொதிலும், நொன் எனக்கு ச�ய்து சகொண்� 
சகடுதல் அடைதவி�க் சகொடிது.

—ஆஸ்கொர் ஒயில்ட்
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இந்த நொட்டை� வIல்களும், ஆறுகளும், கொடுகளும் அ�ங்கிI நிலப்�ரப்�ொக நிடைனக்கொ�ல், இதடைன 
அன்டைன என நிடைனத்து வழி�டுகிஜேQன். அன்டைனயின் �ொர்பிஜேல ஒரு அரக்கன் வந்து உட்கொர்ந்து 
சகொண்டு அவளுடை�I குருதிடைI உறிஞ்சுவொனொகில் �கன் கவடைல Iொதுமின்றி, தனது �டைனவி 
�க்களு�ன் உல்லொ��ொகக் கொலம் கழிப்�ொன? தன் அன்டைனடைIக் கொப்�ொற்Q உ�ஜேன வழி ஜேதடுவொன் 
அல்லவொ! இழிநிஜேல அடை�ந்துள்ள இந்நொட்டை�க் கொப்�ொற்றும் வலிடை� எனக்குண்டு. இதடைன நொன் 
உணர்ந்திருக்கிஜேQன். எனக்கு உ�ல் வலிடை� இல்டைல. ஆனொல் நொன் கத்திடைIஜேIொ, துப் �ொக்கிடைIஜேIொ, 
ஏந்திப் ஜே�ொர் புரிIப் ஜே�ொவதில்ஜேல. அறிவின் வலிடை�யினொஜேலஜேI ஜே�ொர் புரிIப்ஜே�ொகிஜேQன்.

—அரவிந்தர்

முஸ்லிம் என்Q முடைQயில் இஸ்லொமிI �தத்திலும், �ண்�ொட்டிலும் எனக்குத் தனிப்�ட்� அக்கடைQ 
உண்டு. அவற்றுள் எவ்விதக் குறுக்கீட்டை�யும் நொன் ச�ொறுக்க �ொட்ஜே�ன். ஆனொல் இடைவகளு�ன் கூ� 
ஜேவறு சில சகொள்டைககளும் எனக்கு உண்டு. அடைவ இன்டைQI வொழ்க்டைக நிடைலயும் தரமும் என் ஜே�ல் 
சு�த்திIடைவ. இஸ்லொமிIப் �ண்பு அவற்டைQ எவ்வடைகயிலும் �ொதிப்�தில்டைல. வழி கொட்டிIொக 
அவற்றில் முன்ஜேனQ எனக்குத் துடைணIொய் நிற்கிQது. ஒரு இந்திIன் என்�தில் நொன் 
ச�ருடை�Iடை�கிஜேQன். இந்திIொவின் புனரடை�ப்பில் எனக்குள்ள முக்கிIப் �ங்டைக நொன் டைகவி�த் 
தIொரொயில்டைல.

—ச�ளலொன அபுல்கலொம் ஆ�ொத்

(1940—ல் ரொம் நகரில் நடை�ச�ற்Q கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில் ஜே�சிIது)

ஒரு �ர்க்கொர் �ொறி இன்சனரு �ர்க்கொர் வருவது என்�து, புத்தகத்தில் 66-ஆம் �க்கம் �ொறி 67-ஆம் �க்கம் 
வருவதுஜே�ொலஜேவ தவிர, புதிதொக எழுதிI புத்தகம் �ொறுவது ஜே�ொல அல்ல.

—அறிஞர் அண்ணொ (21-3-1967)

சுடைலஞன், கவிஞன், எழுத்தொளன் ஆகிஜேIொர் எப்ஜே�ொதும் வறுடை�யில் உழல்வதற்குக் கொரணம் 
தம்டை�ப்�ற்றி அவர்கள் சிந்திக்கொததொலும், அவர்கள் வயிற்டைQப் �ற்றி உலகம் 
சிந்திக்கொததொலுஜே�Iொம்!

—அரு. ரொ�நொதன்

1946—ஆம் ஆண்டு. அப்ஜே�ொதுதொன் திரு�ணம் ச�ய்துசகொண்� என் நண்�ர் ஒருவர் தன் �டைனவியு�ன் 
தன் வீட்டிற்குப் புQப்�ட்�ொர். அவர்களு�ன் வந்த நொஜேன வண்டிஜேIொட்டிக் சகொண்டு கிளம்பிஜேனன். 
எங்கள் எதிர் கொலத்டைதப் �ற்றிசIல்லொம் ஜே�சிக் சகொண்டு வந்ஜேதொம். அவரி�ம் நொன் ச�ொல்லிIடைத 
இப்ஜே�ொது நிடைனவு கூர்கிஜேQன். நம் நொட்டில் கம்யூனி� ஆட்சி ஏற்�ட்டு எல்லொத் சதொழில்களும் 
ஜேதசிI�I�ொக்கப்�ட்டு விட்�ொல் என்ன ச�ய்வது என்Q ஜேகள்வி எழுந்தஜே�ொது, என்னி�ம் சஹவி 
எண்�ொர்ஸ் ச�ண்ட் உள்ள ஜே�ொட்�ொர் டைல�ன்சு இருக்கிQது. ஆக கம்யூனி� நொட்டிலும் ஜேவடைல 
கிடை�க்கும் என்று கூறிஜேனன்.

—நொ. �கொலிங்கம்

(சதொழிலதி�ர்)

என் வொழ்க்டைகயில் ஆழ்ந்த ச�ருந்துன்�ம் என்�து ஒஜேர ஒரு த�டைவதொன் வந்தது. அதொவது, என் 
�டைனவி இQந்தஜே�ொது.

—�ொக்�ர் விஸ்ஜேவஸ்வடைரIொ
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நொன் சிறுவனொக இருந்தஜே�ொது தொன் என் தகப்�னொர் அல்லொ�ொ ஆ, கொ. அப்துல் ஹமீது �ொகவி அவர்கள் 
அரபு ச�ொழியிலிருக்கும் குரொடைனத் தமிழில் ச�ொழி ச�Iர்க்கும் ஜேவடைலடைI எடுத்துக் சகொண்�ொர். 
அவஜேரொடு கூ�ஜேவ இருந்ததனொல் அதிஜேல எனக்கு ஒரு ஈடு�ொடு வந்துவிட்�து. நொற்�து முடைQகளுக்கு 
ஜே�ல் என் டைகIொஜேலஜேI குரொன் முழுவடைதயும் எழுதியிருக்கிஜேQன்.

—முஸ்லீம் கட்சித் தடைலவர் ஏ. ஜேக. ஏ. அப்துல் ��த்

எனது ஊரில் இருந்து சினி�ொ �ொர்க்க �துரொந்தகஜே�ொ, அல்லது ச�ங்கல்�ட்டுக்ஜேகொ தொன் வரஜேவண்டும். 
இரஜேவொடு இரவொக டை�க்கிளில் வந்துவிட்டு, இரவு கொட்சியும் �ொர்த்தவிட்டு Iொருக்கும் சதரிIொ�ல் 
வீட்டில் வந்து �டுத்துக் சகொள்ஜேவன். �ொர்த்த ��ம் �ற்றியும், அதில் நடித்த நடிகர்களின் நடிப்பு 
�ற்றியும் என் எண்ணம் எல்லொம் ஓடிக் சகொண்டு இருக்கும். உIர்நிடைலப் �ள்ளிக்கூ�த்தில் �டித்துக் 
சகொண்டு இருக்கும்ஜே�ொஜேத, நொ�கக்கடைத ஆசிரிIன் ஆகி சினி�ொ உலகுக்கு வந்ஜேதன்.

—ஸ்ரீதர், திடைரப்�� இIக்குநர் (14-1-1969)

என்னுடை�I முடிவொன கருத்து என்னசவன்Qொல் திQடை� முதல் ஜேதடைவயுமில்டைல. இரண்�ொம் 
ஜேதடைவயுமில்டைல மூன்Qொம் ஜேதடைவயுமில்டைல. திQடை� என்�ஜேத அடிஜேIொடு ஜேதடைவயில்டைல 
என்�துதொன். திQடை�யுடை�Iவர்கடைள எல்லொம் சகொஞ்� கொலத்திற்கு ஒதுக்கி டைவத்துவிட்டு, 
திQடை�Iற்Qவர்கடைள �ட்டுஜே� கல்லூரிகளிற் ஜே�ர்த்துப் �டிக்கும்�டிச் ச�ய்I ஜேவண்டும். 
அப்ஜே�ொதுதொன் டைகயும் கொலும் சூம்பிப்ஜே�ொய், வயிறு �ட்டும் ச�ருத்து வலுக்குடைQந்து வொடியிருக்கும் 
தமிழ் நொடு வலுவடை�I முடியும். திQடை�Iற்Qவர் கடைளத் திQடை�யுடை�Iவர்களொகச் ச�ய்வதுதொன் 
கல்லூரிகளின் முதல் ஜேவடைலIொக இருக்க ஜேவண்டும். அதொவது ச�ய்I இப்ஜே�ொதுள்ள கல்லூரிகளுக்குத் 
திQடை�யில்லொவிடில் அக் கல்லூரிகடைள இடித்துத் தூளொக்கிவி� அர�ொங்கம் உத்திரவு ச�ய்I ஜேவண்டும்.
அவ்வொறு ச�ய்தொல், கட்டி�ங்களிலிருந்த நிலத்தில் கலக்கம்�ொவது விடைளயும். உணவு சநருக்கடிIொன 
இக்கொலத்தில் அது அதிக விடைளவுக்கும் துடைண ச�ய்வதொகவுமிருக்கும்.

—கி. ஆ. ச�. விசுவநொதம்

1964 அல்லது 1965-ம் ஆண்டில் ஓய்வு ச�ற்று, ஐதரொ�ொத்திஜேலொ அல்லது வ�க்ஜேக எங்கொவது ‘ச�ட்டில்’ 
ஆகஜேவண்டும் என்றிருக்கிஜேQன்.

—கண்ணதொ�ன் (22-11-1962)

நொன் அதிக�ொகச் ச�ொற்ச�ொழிவொற்றுவதில்டைல. நொன் தடைலவன் அல்லன். �னித �முதொIத்தின் 
சதொண்�ன் நொன்.

கொன் அப்துல் க�ொர்கொன் (8-10-1969)

இந்திI �ண்ணிலிருந்து, 40 ஜேகொடி இந்திIர்களின் ஆதரவு இல்லொ�ஜேலஜேI தங்களுடை�I எதிரிகடைளத் 
தொக்கிப் ஜே�ொரி�ப் ஜே�ொகிஜேQொம் என்று அச�ரிக்கொவும், இங்கிலொந்தும் நிடைனக்கு�ொனொல் அவர்களுக்கு 
அறிவு இல்டைல என்றுதொன் ச�ொல்லஜேவண்டும். இந்தப் ஜே�ொர் �க்களுடை�I ஜே�ொர் என்Q எண்ணம் 
�க்களுடை�I �னதில் உதிக்கஜேவண்டும். தங்களுடை�I நொட்டுக்கொகவும், தங்களுடை�I 
சுதந்திரத்துக்கொகவும் ஜே�ொரிடுவதொக அவர்கள் எண்ண ஜேவண்டும். அந்த உணர்ச்சி �க்கள் சநஞ்சில் 
உண்�ொகொத வடைரயில் எவ்வளவு தூரம் ஜேரடிஜேIொவிலும், �த்திரிடைககளிலும் பிர�ொரம் ச�ய்தொலும் 
�லன் இல்டைல.

—�ர்தொர் வல்ல�ொய் �ட்ஜே�ல் (8-8-1939)

(அகில இந்திI கொங்கிரஸ் கமிட்டிக் கூட்�த்தில் ஜே�சிIது.)

அபிவிருத்தி அடை�Iொத ஜேத�ங்களுக்கு உதவி ச�ய்யும் சகொள்டைககளுக்கு-�ொர்க்கி�ம், சலனிலி�ம், 
ஸ்�ொலினி�ம், கொரணம் என்று ச�ொல்வதில் தவறில்டைல.

—�ர். சி. பி. ரொ��ொமி ஐIர், (6-6-1960)

தமிழ் நொட்டில் தமிழ் �ங்கீதம் வளர்ச்சிIடை�I ஜேவண்டுச�ன்Q ஜே�ரவொ சகொண்�வர்களில் நொனும் 
ஒருவன். �மீ� கொல�ொகத் தமிழ்ப் �ொ�ல்கள் �ொடுவடைதப் �ற்றி ஓர் விவொதம் ந�ந்து வருகிQது. 
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�ங்கீதத்திற்குப் �ொடைஷ அவசிIம் இல்டைலசIன்று கூQப்�டுகிQது. அப்�டிIொனல் இப்ச�ொழுது 
ஜே�ொற்Qப்�ட்டு வரும் �கொன் திIொகரொ4ொவின் கீர்த்தனங்களுக்கு அவசிIஜே�யில்டைலஜேI!

—ரொ4ொஜி (30.12.1942)

(கொடைரக்குடி இந்து �தொபி�ொன �ங்கத்தின் 25-வது ஆண்டு நிடைQவு விழொவில்.

இந்திIொ உலகத்துக்சகல்லொம் வழி கொட்டிIொய் இருக்க ஜேவண்டும் என்று திரு. சு�ொஷ் �ந்திரஜே�ொஸ் 
கூறிIதில் எனக்கு நம்பிக்டைகயில்டைல. நொன் �ற்�ல நொடுகடைளப் ஜே�ொய்ச் சுற்றிப் �ொர்த்திருக்கிஜேQன். 
ஒவ்சவொரு நொட்டிலும் இம்�ொதிரிதொன் ஜே�சிக் சகொள்கிQொர்கள், உலகம் பூரொவும் தங்களுடை�I 
நொகரிகத்டைதப் �ரப்பும் ச�ொருட்டுக் க�வுள் தங்கடைள அனுப்பியிருக்கிQொர் என்று ஆங்கிஜேலIர் 
எண்ணிக் சகொள்கிQொர்கள். பிரொன்சு, ரஷ்Iொ ஆகிI நொடுகளும் உலகப் பிரச்சிடைனடைIத் தீர்த்து 
டைவப்�தற்குத் தொங்கஜேள வழி கொட்டிIொய் இருக்கஜேவண்டுச�ன்று கூறிக் சகொள்கின்Qன. எந்த ஜேத�மும் 
எந்த 4ொதிIொரும் தொங்கஜேள க�வுளொல் அனுப்�ப்�ட்�வர்கள் என்று ச�ருடை� ஜே�சிக்சகொள்ள 
முடிIொது.

—ஜேநரு (20.5-1928)

(�ம்�ொயில்)

கடைலவொணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன் இன்னும் உயிஜேரொடு இருந்திருக்கலொம் என்று ச�ொன்னொர்கள்; அவர் 
நல்ல ��Iத்தில் ச�த்தொர் என்று நொன் �கிழ்ச்சி அடை�கிஜேQன். இஜேத ஜே�ொல எல்ஜேலொரும் அந்தந்த 
ஜேநரத்தில் ஜே�ொய்வி�ஜேவண்டும். இருந்துசகொண்டு �ற்Qவர்களுக்குத் சதொந்தரவு சகொடுக்கக் கூ�ொது.

—எம். ஆர். ரொதொ (31.8-1961)

கவ�மி�ப்�ட்� �ொதனங்களில் அ�ர்ந்து �னிதன் வொன சவளியின் தனிடை�யினுள் �Qந்து ச�ல்லும் 
ஒருநொள் விடைரவிஜேலஜேI வரும். அப்ஜே�ொது அவன் உலடைகச் சுற்றி வந்து ச�ய்திகடைள அனுப்புவொன். 
ரப்�ரொல் ஆன உடை�Iணிந்து முகமூடி தரித்து அவன் இவ்வொறு வொனசவளியினுள் ஊடுருவிச் 
ச�ல்லும்ஜே�ொது அது �னித �முதொIத்தின் தடைலவிதிடைIஜேI �ொற்றிIடை�த்து விடும்.

—எச். ஜி சவல்ஸ்.

�ல ச�ரிஜேIொர்களொல் �ன்முடைQயும் நந்தனொர் கல்லூரி விஷI�ொகக் ஜேகள்வியுற்றிருக்கிஜேQன். �ல 
நொட்களொக இக்கல்லூரிடைIப் �ொர்க்கஜேவண்டுச�ன்Q விருப்�ம் இருந்தும் வந்தது. இப்ச�ொழுது இங்கு 
வரஜேவண்டுச�ன சுவொமி �க4ொனந்தர் அன்ஜே�ொடு ஜேகட்டுக் சகொண்�டை�Iொல் வர ஜேநரிட்�து. நந்தனொர் 
வகுப்பினரொகிI இச்�மூகம் முன்ஜேனற்Qம் ச�Q ஜேவண்டு�ொனொல் அறிஜேவொடும், அடை�திஜேIொடும் 
��ொதொன வடைகயில் முIற்சிக்க ஜேவண்டும். ஈண்டு அவ்வொறு நடை�ச�ற்று வருகிQசதனத் சதரிந்து 
�ந்ஜேதொஷ�டை�கிஜேQன். ஒரு வகுப்பினர் முன்ஜேனற்Qத்திற்கு எடைனI வகுப்பினர் முIற்சிகள் 
ச�ய்வதிலும், அந்த வகுப்பில் ஜேதொன்றிIவர்கஜேள முIற்சித்தொல் விடைரவில் ச�ரிதும் �Iன்�டும் 
என்�து எனது துணிபு. சுவொமி �க4ொனந்தடைரப் ஜே�ொல் �லர் ஜேதொன்Q ஜேவண்டும். தற்ஜே�ொது இக்கல்லூரி 
ஓடைலக்கட்டி��ொக இருக்கிQது. Iொன் இங்கு வந்தது மிகவும் ஆச்�ரிIச�னக் கூறினர். ச�ரு 
�ொளிடைகIொயினும், சிறு குடிலொயினும் அன்பிருந்தொசலொழிIச் சிQப்புQொது. இங்கு அன்பு க�ழ்வதொல் 
ச�ரு �ொளிடைகயினும் சிQப்�ொகக் கருதுகிஜேQன்.

—இரொ�நொதபுரம் �கொரொ4ொ ரொ4ொ ரொஜே4ஸ்வர ஜே�து�தி

(4-4-1927)

(சிதம்�ரத்தில்)

அறிவு துடைண ச�ய்யும் கொலம் இது. தமிழர் தமிழிஜேலஜேI சகொள்ள ஜேவண்டுச�ன்Q �ற்று�ன் 
விளங்குகின்Qனர். �ற்றுடை�Iொர் ஜே�ொன்று நடிக்கும் சிலர் ஜே�ொலி நடிப்டை� நொன் அQஜேவ 
சவறுக்கின்ஜேQன். தமிழ் புத்தகங்கடைள நன்Qொகப் �டிக்க ஜேவண்டும், அவற்றில் �ழகல் ஜேவண்டும். 
அவ்வறிடைவப் ச�றுதல் ஜேவண்டும். இல்டைலஜேIல் தமிழசரன்று சவளிக்குக் கூறிக் சகொள்ஜேவொருக்கு 
சவட்கமில்டைல சIன்ஜேQ நொன் கூறுஜேவன்.
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— ஞொனிIொரடிகள்

(கந்தர் �ஷ்டிச் ச�ொற்ச�ொழிவில்)

கவர்ன்ச�ண்�ொர் ந�க்குச் ச�ய்த நன்டை�க்கொக நொம் மிக்க நன்றி �ொரொட்டுகிரஜேQொம். ஆனல் அவர்கள் 
எவ்வளவு நல்சலண்ணமுடை�Iவர்களொயினும் அவர்களொல் இரொணுவ இலொகொவில் �Iங்கர�ொனதும் 
சீர்ப்�டுத்தக் கூ�ொதது�ொன தீங்கு ந�க்கு ஏற்�டும் ச�ொழுது நொம் நன்றி �ொரொட்� முடிIொது. 
நம்முடை�I சு�ொவத்டைதக் குடைQத்து, வீர்Iத்டைத ஒடுக்கி µத்ரிI குலத்டைதச் ஜே�ர்ந்த சூரர்கடைள குயில் 
ஜே�னொ ஓட்டும் ஆட்டு �ந்டைதகளொகச் ச�ய்யும் ச�ொழுது நொம் நன்றியுள்ளவர்களொயிருத்தல் 
அ�ொத்திI�ொனது.

—ரொ4ொரொம்�ல் சிங்கு

(1886-ல் கல்கத்தொவில் நடை�ச�ற்Q இரண்�ொது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்.)

�ொரதத்டைதப் ஜே�ொன்Q ச�ரிIசதொரு நொட்டில், அதிக உணவு உற்�த்திக்குத் திட்�மிடுவடைதப் ஜே�ொன்ஜேQ, 
பிQப்பு விகிதத்திலும் ஒரு கண் டைவத்திருப்�து அத்திIொவசிIம் என்�டைதச் ச�ொல்லத் ஜேதடைவயில்டைல.

—�ொக்�ர் ரொஜே4ந்திர பிர�ொத்

மூச்சுவிடுதலின் அவசிIத்டைதயும் முக்கிIத்துவத்டைதயும் �ொதொரண�ொக நொம் அறிவதில்டைல. 
தடை�யில்லொ�ல் �ரிவர சுவொசித்துக் சகொண்டிருக்கும் வடைரயில் அடைதப்�ற்றி கவடைலப் �டுவதில்டைல. 
ஆனல் ஏஜேதொ ஜேகொளொறினொல் மூச்சுத் தடை��டும்ஜே�ொது, அதனொல் ஏற்�டும் �ங்க�த்டைத உ�னடிIொக 
உணருகிரஜேQொம். அது அடிஜேIொடு நின்றுவிடு�ொனல், வொழ்ஜேவ நசித்துவிடுவடைதப் �ொர்க்கிரஜேQொம்; 
“�னிதன்” என்Q ச�Iஜேர ஜே�ொய் பிணம் என்Q ச�Iர் அதற்கு வந்துவிடுகிQது. அப்ஜே�ொதுதொன் �னித 
வொழ்வுக்கு உயிர் நொடிIொய் விளங்கிI மூச்சின் ச�ருடை� ந�க்கு விளங்குகிQது.

—ஜேக. ரொ4ொரொம் நொயுடு

(ச�ன்டைன �ொர்லிச�ண்�ரிக் கொரிIதரிசி)

�கல �ம்�த்டைதயும் உடை�Iவனுக்குச் �ம்�ந்தன்னசனன்ஜேQ ஜே�ர். பிரபுசவன்Q ஜே�ரில்டைல. வித்டைதடைI 
உடை�Iவனுக்கு வித்துவொசனன்ஜேQ ஜே�ர். விஜேவகிசIன்Q ஜே�ரில்ஜேல. சகொடுக்கும் தடைகடை� 
உடை�Iவர்கட்ஜேக தொதொசவன்றும், பிரபுசவன்றும், வள்ளசவன்றும் ஜே�ர்.

—ஜே�ொ. வீரப்� ச�ட்டிIொர் (1902)

(நொடைக சவளிப்�ொடைளIம் டை�வ சித்தொந்த �டை�யில்)

கனவொன்கஜேள! என்னி�த்தில் எத்தடைனஜேIொ பிடைழகள் இருப்பினும், ஒரு சிறிது டைதரிIமும் 
இருக்கிQசதன்று நிடைனக்கின்ஜேQன். நொன் இந்திIொவிலிருந்து ஜே�ற்றிடை�க்கு ஒரு தூது ச�ொழியு�ன் 
ச�ன்றிருந்ஜேதன். அடைத அச�ரிக்கர் முன்னும் ஆங்கிஜேலIர் முன்னும் டைதரிI�ொய் உடைரத்ஜேதன். 
இன்டைQI விஷIத்டைதத் துவக்குமுன் உங்கள் அடைனவருக்கும் சில டைதரிI�ொன வ�னங்கடைளச் ச�ொல்ல 
விரும்புகிஜேQன். என்டைன அடைதரிIப்�டுத்தி, என் கொரிIவிர்த்திடைI எதிர்த்து, கூடு�ொனல் என்டைனயும் 
நசுக்கி ஒழித்துவி�, சில முIற்சிகள் ச�ய்Iப்�ட்�ன. ஆனொல் இடைQவன் திருவருளொல் அடைவ ஒன்றும் 
�ொIவில்டைல. அத்தடைகI முIற்சியின் �Iன் எப்ச�ொழுதும் அப்�டித்தொஜேன முடியும்.

—சுவொமி விஜேவகொநந்தர் (9–2–1897)

(ச�ன்டைன விக்ஜே�ொரிIொ �ண்��த்தில்)

நொன் ஆரம்�த்தில் ஒவ்சவொரு விஷIத்துக்கும் தனித்தனிIொக ஆறு டை�ரிகள் எழுதிஜேனன். இப்ஜே�ொது 
ஒன்று தொன் மிஞ்சி இருக்கிQது. டை�ரி எழுதும் �ழக்கம் எனக்கு இல்டைல. அந்தப் �ழக்கம் 
இல்லொததொல்தொன் தமிழ்நொட்டின் முழு வரலொறு ந�க்கு கிடை�க்கவில்டைல, திருவள்ளுவர் ஊர் எது 
என்று இன்னமும் சதரிIவில்டைல. திரு. வி. க., �ொக்�ர் வரதரொ4ுலு ஜே�ொன்Qவர்களின் வரலொறு �ரிIொக 
கிடை�க்கவில்டைல.

— அறிஞர் அண்ணொ (1 7-10-1967)
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ஓணமும் தீ�ொவளியும் எனக்குப் பிடித்த �ண்டிடைககள். அதற்கு அடுத்த�டி ச�ொங்கல் நொஜேன 
வி�ரிடை�Iொகக் சகொண்�ொடுகிஜேQன். அதில், ஜேவடிக்டைக—உல்லொ� அம்�ங்கள் இல்லொததொல், ஒரு 
சதய்வீகப் �ண்டிடைகIொகக் சகொண்�ொடுகிஜேQன்.

—K. R. வி4Iொ

என்னுடை�I �ொட்டி, ஒரு மூட்டை� சநல்டைலக் குத்தி அரிசிIொக்கிவிடுவொர்கள். அவர்களுக்கு அவ்வளவு 
�லம் இருந்தது. ஆனொல் இந்தக் கொலத்துப் ச�ண்கள் மிகவும் ஜேநொஞ்�ொன்களொக இருக்கிQொர்கள். 
பின்னல் ஜேவடைலகள் ச�ய்யும் அளவுக்குத்தொன் அவர்கள் உ�லில் �லம் இருக்கிQது. ச�ண்கள் �த்துள்ள
உணவுகடைளச் �ொப்பி� ஜேவண்டும்; கடுடை�Iொக உடைழக்கஜேவண்டும். வீணொக அரட்டை�Iடித்து ஜேநரத்டைத
வீணக்கக்கூ�ொது. �க்தி புத்தகங்கடைளப் �டிப்�தில் ஜேநரத்டைதச் ச�லவி� ஜேவண்டும்.

—முத்தமிழ்க் கொவலர் கி. ஆ. ச�. விசுவநொதம் (29-12-1964

(சீர்கொழியில் நடை�ச�ற்Q �ொதர் �ன்�ொர்க்க �ங்க �ொநொட்டில்.)

��ங்கள் தம்முடை�I நிடைல�ொறி வழக்குகளிலும் விIவகொரங்களிலும் ஈடு�ட்டிருக்கின்Qன. 
அடைவகளிஜேல அதிக�ொன �ணத்டைதச் ச�லவிடுகிQொர்கள். அடைவ வக்கீல்களின் �ணப்ச�ட்டிகளொக 
இருக்கின்Qன. நொன் ஒரு ��த்து வக்கீலொக இருந்து சகொண்டு ��த்து வக்கீல்கடைளக் குடைQ கூறுவது 
�ரியில்டைல சIன்று நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள். ��ங்களின் �ழக்கம் ஏற்�ட்�தனொல் உண்டை�கடைள 
உணர்ந்து குடைQகடைள நீக்கிக் சகொள்ளஜேவண்டும் என்சQண்ணிஜேIதொன் இடைதச் ச�ொல்கிஜேQன். ��ங்கள் 
அறிடைவ விருத்தி ச�ய்யும் விஷIங்களிஜேல �ணத்டைதச் ச�லவிடுவதுதொன் நிIொIம்.

—�துடைர �ணி ஐIர் (1883-க்கு முன்)

(கும்�ஜேகொணத்திலுள்ள ஜே�ொர்ட்�ர் �வுன் ஹொலில் நடை�ச�ற்Q கூட்�த்தில்)

எனக்குப் பிQகு Iொர் என்று ஜேகட்கிQொர்கள். ஏசுவுக்குப் பிQகு அவருடை�I டை�பிள்தொன். நபிக்குப் பிQகு. 
அவருடை�I குரொன்தொன். அதுஜே�ொல, எனக்குப் பிQகு, என் எழுத்து, என் நூற்கள் இடைவகள்தொன்.

— ச�ரிIொர் (1-1-1963)

சுதந்திரப் ஜே�ொரொட்�ம் ந�ந்து சகொண்டிருந்தஜே�ொது, நொன், திரு. 4கன்னொடைதIர் கம்ச�னிIொன �துடைர 
ஸ்ரீ �ொலமீன ரஞ்சித �ங்கீத ��ொவில்தொன் நடிகனொக இருந்து வந்ஜேதன். கொடைலப் �த்திரிடைககளில் வரும் 
ச�ய்திகடைளயும், கருத்துக்கடைளயும் அன்டைQI நொ�கத்திஜேலஜேI சிஜேலடை�Iொகப் புகுத்திப் பிரச்�ொரம் 
ச�ய்ஜேவொம். நொங்கள் �தி�க்தி, �ஞ்�ொப் ச�யில், ஜேதசிIக் சகொடி, கதரின் சவற்றி என்று �ல 
நொ�கங்கஜேளப் ஜே�ொட்டிருக்கிஜேQொம்.

— நடிகர் ஜேக. �ொரங்க�ொணி (13-8-1972)

முக�திIர் த�து ஜேநொன்பிஜேல, ச�ருந்தீயில் இQங்சிச் ச�ல்கின்Qனர். இது சதய்வத் திருவருளொ? 
அல்லது ஜேவறு ஏஜேதனும் சூழ்ச்சியினலொ? என்Qொல், அருளும் அன்று; சூழ்ச்சியும் அன்று;முக�திIர் 
�ட்டும் அல்லர், இந்துக்களும் திசரள�டைத ஜேகொயில், முருகக் க�வுள் ஜேகொயில் முதலிI இ�ங்களில் 
தீயில் இQங்கிச் ச�ல்கின்Qனர். தீ அவர்கடைளச் சுடுவதில்ஜேல. இது சதய்வச் ச�Iல் என்று நீங்கள் 
எண்ணுதல் ஜேவண்�ொ. டைகIொல் தீடைI எடுக்கலொம்; ஆனல் அதஜேன டைவத்துக் சகொண்டிருக்க முடிIொது. 
டைக ஒரு �ொத்திடைர ஜேநரம் அளவு சூட்டை�ப் ச�ொறுக்கும். கொலில் தீயின் சவம்டை� சிறிது தொழ்ந்ஜேத 
சுடு�ொதலின், அஃது இரண்டு �ொத்திடைர குடு ச�ொறுக்கும். தீயில் ந�ந்து ச�ல்லலொம். தீயின் �ொம்�ல் 
கொலில் ஒட்டிக் சகொண்�ொல் சுடும். தீயில் �ொம்�ல் உண்�ொகொ�ல் �ொதுகொத்து ந�ப்பின் சு�ொதிருக்கும்.

— �ொம்�ன் கு�ரகுருதொ� அடிகள் (1878-ஆம் ஆண்டில்)
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எனது ச�ொதுத் சதொண்டு வொழ்வில், நொன் சநருங்கி உண்டை�Iொகப் �ழகிI ஜேதொழர்கள், அண்ணொதுடைர, 
ரொ4ொஜி, கண்ணப்�ர், ரொ�நொதன், ஜேக. ஏ. பி. விசுவநொதன், ச�ொன்னம்�லம், �வுந்தர �ொண்டிIன், பி. 
�ொலசுப்பிர�ணிIம், குரு�ொமி ஆகிIவர்கள்தொன்.

— ச�ரிIொர் (19-9-1962)

மிக ஆழ்ந்து �டிந்துவிட்� �மூகத் தீடை�கடைள சவறும் �ட்�த்தொல் நீக்கிவி� முடிIொது. என்Qொலும், 
அப்ஜே�ொதுதொன் எடுத்துக் சகொண்� ஜேநொக்கத்திற்கு ஒருஜேவகம் கிடை�க்கும்.

—ஜேநரு (6-5-1961)

�னிதர்களுக்கொகக் குதிடைரIொ? குதிடைரகளுக்கொக �னிதர்களொ? �னிதர்களின் வொழ்வும் �ணமும் 
குதிடைரப் �ந்தIத்திஞல் வீணொகக் கூ�ொது!

—அண்ணொ (8-3-1967)

நொன் இதுவடைர நூற்றுக்கணக்கொன ��ங்களில் �ொடிவிட்ஜே�ன். இன்றுள்ள பிர�ல நடிகர்கள் 
எல்ஜேலொருக்கும் �ொடிவிட்ஜே�ன். அதில் அமுதும் ஜேதனும் எதற்கு? என்Q �ொட்ஜே� சிQந்தது. இந்தப் 
�ொ�ல் கவிஞர் சுரதொ எழுதிIது.

— சீர்கொழி ஜேகொவிந்தரொ4ன்

ச�ொகலொIர்கள் தங்களுடை�I ஞொ�கொர்த்த�ொக தொஜ்�கொடைலத் தவிர ஜேவசQடைதயும் டைவத்துவிட்டுப் 
ஜே�ொகொ�ல் ஜே�ொனலும், நொன் அவர்களுக்கொக நன்றி ச�லுத்தக் க�டை�ப் �ட்டிருக்கிஜேQன். ஆனல் 
பிரிட்டிஷொர் தங்களுடை�I அர�ொட்சி முடிந்தபின் என்ன டைவத்துவிட்டுப் ஜே�ொவொர்கள் என்Qொல், 
சிடைQச்�ொடைலடைIத் தவிர ஜேவசQொன்றுமில்டைல

— சு�ொஷ் �ந்திரஜே�ொஸ் (20-5-1928)

(�ம்�ொயில்)

நொன் முதன் முதலில் ச�ன்டைனக்குச் ச�ன்Q ச�ொழுது அங்குள்ளவர்கள் இடை� உணர்ச்சி இல்லொதவர்கள் 
என்று சதளிவொகி விட்�து. தமிழ் நொட்டில்தொன் ஜே�ளம், இடை� அல்லது �ரதநொட்டிIம் இருக்கின்Qன. 
பிQ �ொடைஷகளில் கிடை�Iொசதனச் சிலர் நிடைனக்கலொம். தமிழ் நொகரிகம் உலகம் முழுடை�யும் �ரவி 
இருந்ததற்கும் ஜே�ொதிI �ொன்றுகள் �லவுள. �ண்�ொடு என்�து தமிழில்தொன் உண்டு. அதன் கவிடைத உIர் 
ஜேநொக்கங்கள் இடைவகள் சதலுங்கு �ொடைஷயில் கிடை�Iொது.

— ரசிக�ணி டி ஜேக. சிதம்�ரநொத முதலிIொர் (25-10-1911)

(ஜேதவஜேகொட்டை�யில் நடை�ச�ற்Q தமிழிடை� �ொநொட்டில்)

�டைனவி, ஒரு நல்ல நிதி�ந்திரி, எங்கிருந்ஜேதொ �ணம் வந்து குவிIப் ஜே�ொகிQது என்று �னக்ஜேகொட்டை� 
கட்�ொ�ல், கணவனின் வரவுக்குத் தக்க�டி ச�லவு ச�ய்கிQொள். தன்னுடை�I �க்களுக்குக் கல்Iொணப் 
ஜே�ச்சு ந�த்துகிQொள். இந்த விஷIத்தில் �டைனவி நிதி�ந்திரி �ட்டு�ல்ல, �ரிIொன உள்நொட்டு �ந்திரி 
கூ�.

— வி. வி. கிரி (29.6.1960)

சித்தூரிலிருந்து 30, 40 டை�ல் தள்ளி ஒரு கிரொ�த்தில் கள்ளுக்கடை� �றிIல் ஜே�ொரொட்�ம் ந�ந்தது. அந்தக் 
கிரொ�த்தில் ஜே�ொய் இQங்கிIவு�ஜேனஜேI, ஒரு கள்ளுக் கடை�யின் முன்னல் உருக்க�ொகத் ஜேதசிIப் 
�ொ�ல்கடைளப் �ொடிஜேனன். நொன் �ொடிக் சகொண்டிருந்த ஜே�ொஜேத கள்ளுக் கடை�யிலிருந்து ஒருவன் 
சவளிஜேI வந்து, வொயில் இருந்த கள்டைள என் முகத்தில் கொறித் துப்பிவிட்�ொன். அப்�டியும் 
வி�வில்டைல நொன். அவன் கொலில் விழுந்து, குடிப்�டைத விடும்�டி ஜேவண்டிஜேனன். அன்று �றிIல் 
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ச�ய்துவிட்டு நொன் சித்தூர் திரும்பிIஜே�ொது என் �டைனவி சித்தூர் அர�ொங்க ஆஸ்�த்திரியில் இQந்து 
கி�ந்தொள்.

— சித்துொர் வி. நொடைகIொ (13-1-1972)

எல்லொம் சதரியும், இனி உ�ஜேத�ம் ச�ய்I ஜேவண்டிIதுதொன் என்Q எண்ணத்து�ன் இருப்�வர்கடைள 
வி�, அறிந்து சகொள்ள ஜேவண்டும் என்Q ஆர்வமுடை�I அறிஞர்களொல் நொடு அதிக �லன் அடை�கிQது.

— �ம்�த் (8-3-1962)

நல்ல ஆட்கள் �தவிக்கு வரமுடிIவில்டைல என்Qொல். �தவிக்குத் ஜேதர்ந்சதடுத்தனுப்பும் ஓட்�ர்களுக்குப்
புத்தியில்டைல. அல்லது புத்தியுள்ள �க்களுக்கு ஓட்டுரிடை� இல்ஜேல என்றுதொன் அர்த்தம்.

—ஈ. சவ. ரொ. ச�ரிIொர்

புரட்சி வரும் என்று சிலர் ச�ொல்கிQொர்கள். உண்டை� தொன், ஆட்சியிலிருப்�வர்கள், வொIளவில் 
ஜே�ொஷலி�ம் என்றும் முற்ஜே�ொக்கு என்றும் ஜே�சிக்சகொண்ஜே�யிருந்தொல்—கொரிI�ொற்Qொ�ல் கொலங் 
க�த்தினொல் புரட்சி வரத்தொன் ச�ய்யும்.

— கொ�ரொ�ர் (17-10-1970)

குழந்டைதக்குப் �ொல் சகொடுப்�தில் இருவடைக தொய்�ொர்கள் உண்டு. நிடைனத்து �ொல் ஊட்டும் தொய் 
ஒருவடைக. அழுத பிள்டைளக்குப் �ொல் சகொடுக்கும் தொய் இன்சனொருவடைக. தொய்ச�ொழி விஷIத்தில் 
அழுதப் பிள்டைளக்குப் �ொல் கிடை�க்கும் நிடைல இருக்கிQது. அழுதொல்தொன் �ொல் கிடை�க்கும்.

— �.ச�ொ. சி. (17-3-1963)

�ற்Qவங்கடைளச் சின்னவங்களொ நொன் நிடைனக்க�ொட்ஜே�ன். ஆனல் நொன் என்கிQ ச�ருக்கு எனக்கு 
என்டைனக்குஜே� உண்டு. எங்கொவது ஃ�ங்ஷக்குப் ஜே�ொனல்கூ� எனக்கு ஃப்ரன்ட்சீட் சகொடுக்கவில்டைல 
என்Qொல் ஏதொவது கொரணம் ச�ொல்லிவிட்டு எழுந்து வந்துவிடுஜேவன். இரண்�ொந்தர�ொ இருக்கிQ 
கொம்ப்சளக்ஸ் எனக்குக் கிடை�Iொது.

— திடைரப்��த் தIொரிப்�ொளர் ஜி. உ�ொ�தி

எழுத்தொளர்கள் தங்கள் ஜே�னடைவ எப்ஜே�ர்�ட்� டை�யில் சதொட்டு எழுதுகிQொர்கள் என்�டைதக் ஜேகட்�ொல்
நீங்கள் சரொம்�வும் ஆச்�ரிIப்�டுவீர்கள். அதொவது, ச�ொQொ'டை�'யில் சதொட்டு எழுதுகிQொர்கள். 
இன்னும் சிலர் தற்ச�ரு'டை�'யில் சதொட்டு எழுதுகிQொர்கள். இன்னும் சிலஜேரொ ச�ொய்'டை�', �ழ‘டை�’, 
கI'டை�', அறிIொ'டை�' ஜே�ொன்Q ‘டை�'களில் சதொட்டு எழுதுகிQொகள். நல்லதகுதியுள்ள எழுத்தொளன், தன் 
ஜே�னொடைவ புது‘டை�’, 'உண்டை�’, ச�ொறு'டை�', வறு'டை�', உரி'டை�'; க�'டை�' இத்தடைகI டை�'களில்தொன் 
சதொட்டு எழுதிக் சகொண்டிருக்கிQொன்.

— கடைலவொணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன்

சதன்டைன, �டைன, ஜேவர்க்க�டைல, வொடைழ ஆகிIவற்று�ன் �ல வித�ொன கிழங்குகடைளயும் இIற்டைக 
ஏரொள�ொக வழங்கியிருக்கும் ச�ன்டைனடைIப் ஜே�ொன்Q ஒரு �ொகொணத்தில், உணவுக்கொன இIற்டைக 
வளங்கடைள எப்�டிப் �Iன்�டுத்துவது என்�டைத �ட்டும் �க்கள் அறிந்தொல் அவர்கள் �ட்டினி கி�க்க 
ஜேவண்டிIதில்டைல என்ஜேQ நொன் கூறுஜேவன்.

—கொந்திIடிகள் (30-1-1948)

நொன் நீண்� கொலம் எந்தவடைக �ருந்தும் �ொப்பிட்�தில்டைல. �ருந்து �ொப்பி� ஜேவண்�ொம் என்று 
�ற்Qவர்களுக்கு புத்தி�தி ச�ொல்லியிருக்கிஜேQன். அதிர்ஷ்�வ��ொக எனக்கு ஜேநொய் ஏற்�ட்�தில்டைல.

—ஜேநரு (14-10-1962)
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க�ந்த கொலத்தில் �ஞ்�ம் ஏற்�ட்� ஜே�ொசதல்லொம் ஆயிரக் கணக்கில் ஏடைழகள் ச�த்துப் ஜே�ொவொர்கள். 
அதற்கு தடைலவிதிடைI சநொந்து சகொள்வொர்கள். ஆனொல், இப்ஜே�ொது கொலம் �ொறிப்ஜே�ொய் விட்�து. இன்று
�ட்டினிச்�ொவு ஏற்�ட்�ொல், ச�ரிI புரட்சிஜேI ஜேதொன்றிச் �முதொIச் சீர்குடைலவு ஏற்�டும்.

—சி சுப்பிர�ணிIம் (28-11-1966)

(�த்திI உணவு அடை�ச்�ர்)

என்னுடை�I இரண்டு�கன்களும் வளர்ந்துவிட்�ொர்கள் பிரத� �ந்திரி என்Q அதிகொரியின் 
சகடுபிடிக்சகல்லொம் அவர்கள் �ணிந்து விடுவதில்டைல. அவர்கள் தங்களுடை�I தனித்தன்டை�டைIக் 
கொத்து வருகிQொர்கள்.

— இந்திரொ கொந்தி (20-11-1970)

ஒருமுடைQ �ஜே� குலொம் அலிகொன் �ொட்டுஜே�ொல நிடைQI பிருகொ எல்லொம் ஜே�ொட்டுப் �ொ� ஜேவண்டிI 
�ொட்டு ஒன்டைQ என்னி�ம் சகொடுத்துப் �ொ�ச் ச�ொன்னர்கள். �ொட்டை�ப் �ொர்த்ஜேதன். ‘இது என்னொல் 
�ொ� முடிIொது. என் �ொரீரம் பிருகொ �ொரீரம் இல்டைல. என்ஜேன டிடைர �ண்ணுவதற்குப் �திலொக சீர்கொழி 
ஜேகொவிந்தரொ4னி�ம் சகொடுங்கள். பிருகொ ஜே�ொட்டு நன்Qொகப் �ொடுவொர்,’ என்று ச�ொன்ஜேனன். என்னொல் 
முடிIொதடைத முடிIொது என்று ச�ொல்ஜேவஜேன தவிர முடியும் என்று ச�ொல்லி அவ�ொனப்�ட் �ொட்ஜே�ன்.

—டி. எம். ச�ளந்தரரொ4ன் (18-11-1971)

நொன் உத்திஜேIொகம் ச�ய்த கொலத்தில் என் �மு�ொரத்திற்கு ஒருவித�ொன நடைகயும் ச�ய்து ஜே�ொ�வில்டைல. 
ச�ய்து ஜே�ொ� ஜேவண்டுச�ன்று நிடைனக்கவுமில்டைல. �ணம் ஜே�கரித்து டைவத்துக்சகொள்ள 
ஜேவண்டுச�ன்Q நிடைனவுமில்டைல. க�வுடைள நம்பினல் அவர் எல்லொம் சகொடுப்�ொர் என்Q விசுவொ�ம் 
�ல�ொயிருந்தது. நொன் �ம்�ொதித்த �ணத்தில் மீதி ஏதொவது இருந்தொல் என்னுடை�I பிள்டைளகளின் 
�டிப்புக்ஜேக ச�லவழித்ஜேதன். அதற்குச் ச�லவு ச�ய்I நொன் பின் வொங்கவில்டைல

—டிப்டி தொசில்தொர் கதிர்ஜேவல் நொIனொர் (1918)

என் சதொண்டில் எனக்கு உதவிIொக இருந்தவர்கள் �லர் அவர்களொல் கனவில்கூ� நிடைனத்திருக்க 
முடிIொத �தவிடைIயும், அந்தஸ்டைதயும், ச�ல்வொக்டைகயும் அடை�ந்தொர்கள். அடை�ந்தும் வருகிQொர்கள்.

—ச�ரிIொர்

நொம் �ொவமும் ச�ய்Iவில்டைல. புண்ணிIமும் ச�ய்I ஜேவண்டுவதில்டைலசIன்று சிலர் 
ச�ொல்லுவொர்கள். அது கூ�ொது. அஜேதசனன்Qொல், அர�னுக்குட்�ட்� குடிகள் அர�ன் கட்�டைளப்�டி, 
ச�ய்யும்�டி ச�ொன்னடைதயும் ச�ய்I ஜேவண்டும். ச�ய்Iொஜேத என்Qடைதயும் ச�ய்Iக் கூ�ொது. அந்த 
கட்�டைளப்�டி ந�வொதவர்கடைளத் தண்டிப்�ொன். இந்த அசுத்த வஸ்துக்கடைளப் புசிக்கொஜேத என்Q�டி 
புசிக்கக்கூ�ொது. இந்தக் கிரகத்டைத (வீட்டை�) சவள்டைளIடித்துச் சுத்தம் ச�ய் என்Q�டி சுத்தஞ் ச�ய்I 
ஜேவண்டும். முன்னொல் ச�ொன்னதும் இவர்கள். நன்டை�க்குத்தொன். பின்னல் ச�ொன்னதும் இவர்கள் 
நன்டை�க்குத்தொன். இரண்டில் ஒன்று தவறினலும் அர�ன் தண்டிப்�ொன்.

—ஜே�ொ. வீரப்� ச�ட்டிIொர் (1902-ல்)

(நொடைக சவளிப்�ொடைளIம் டை�வ சித்தொந்த �டை�யில்)

ஞொனிIொர் சுவொமிகடைள Iொன் கொல் நூற்Qொண்�ொக அறிஜேவன். சுவொமிகள் அடியின் கீழ் நின்று ஜே�சும் 
ஜே�றும் அவரு�ன் சநருங்கி உடைரIொடும் ஜே�றும் எனக்குப் �லமுடைQ வொய்த்ததுண்டு. அடிகளின் ஆசி 
ச�ற்Qவருள் சிறிஜேIனும் ஒருவன்.

—திரு. வி. க. (18-11-1939)

(ஞொனிIொர் ��த்தின் ச�ொன் விழொவில்)
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வக்கீல் உத்திஜேIொகத்தில் எனக்குள்ள அனு�வத்டைதக் கூறுகிஜேQன். 1924-ஆம் வரு�த்தில் மீண்டும் நொன் 
வக்கீல் சதொழிலில் புகுந்ஜேதன். அப்ஜே�ொது �ரொ�ரி �ொதம் ரூ�ொய் ஆயிரம் எனக்கு வரும்�டி வந்தது. 
அவ்வ�Iம் இரு�து வக்கீல்கஜேள என்னு�னிருந்தனர். இப்ச�ொழுது நொற்�து வக்கீல்களிருக்கின்Qனர். 
எனஜேவ, இப்ச�ொழுது �ொதம் ரூ�ொய் நொனூறு ஐந்நூறுதொன் வருகின்Qது. பிரொ�ணர், பிரொ�ணரல்லொதொர் 
�ண்டை�க்குக் கொரணம் உத்திஜேIொகச�ன்ஜேQ கூQலொம்,

—வ. உ. சி. (3-3-1928)(கொடைரக்குடியில்)

குடும்�க் கட்டுப்�ொடு மிக முக்கிI�ொனசதொரு விஷIம்; �ொரதத்தின் தற்ஜே�ொடைதI நிடைலடை�க்கும், 
தனிப்�ட்� குடும்�த்தின் ஆஜேரொக்கிIத்திற்கும், �கிழ்ச்சிக்கும் இது ஒரு அத்திIொவசிI�ொன �முதொIக் 
க�டை�. நம்நொட்டின் முன்ஜேனற்Qத்திற்கொன திட்�த்திற்கும், �க்கட் ச�ருக்கத்திற்கும் மிக சநருக்க�ொன 
சதொ�ர்பு உண்டு.

—4வொஹர்லொல் ஜேநரு

நொன் ச�ொருளொதொர நிபுணர் அல்ல. அரசிIல்வொதிகளில் ச�ரும்�ொஜேலொர் ச�ொருளொதொர நிபுணர்கள் 
அல்ல என்�ஜேத என் கருத்து.

—பிரத�ர் இந்திரொகொந்தி (4-9-1973)

அறிஞர் அண்ணொவு�ன் ஜேதர்தல் பிரச்�ொரத்துக்கொக கொரில் �ொண்டிச்ஜே�ரி ஜேநொக்கி ஜே�ொய்க் 
சகொண்டிருந்ஜேதன். வழியில் ஒரு டீ கடை� முன் கொடைர நிறுத்தி, சில �லகொரங்கடைள ச�ொட்�ல�ொகக் 
கட்டி வொங்கிக் சகொண்டு ஜே�ொஜேனொம். அப்�டி ச�ொட்�ல�ொக �டிக்கப்�ட்� கொகிதத்தில் “கல்டைலத் 
தொன் �ண்டைணத்தொன் கடைரத்துத்தொன் குடிக்கத்தொன் கற்பித்தொனொ’ என்Q �ொட்டு இருந்தது. இதில் ’தொன்’ 
என்Q ச�ொல் ஜேதடைவயில்லொ�ல் அழகுக்கொக �Iன்�டுத்தப்�ட்டு இருப்�டைதக் கண்ஜே�ன். பிQகு 
�ொவ�ன்னிப்பு ��த்துக்கு �ொட்டு எழுதும்ஜே�ொது எனக்கு இந்த ‘தொன்’ நிடைனவுக்கு வந்தது. அத்தொன் 
என் அத்தொன் என்டைனத்தொன்’ என்Q �ொட்டை� எழுதிஜேனன்.

—கவிஞர் கண்ணதொ�ன் (22-11-1962)

�னிதன் வளர வளர குனிI ஜேவண்டும் என்�துஜே�ொல், �ொரொட்டுக்கடைள எச்�ரிக்டைககளொகக் சகொள்ள 
ஜேவண்டும். என்டைனப் ச�ொறுத்தவடைரயில் �ொரொட்டை� எச்�ரிக்டைகIொகஜேவ கருதுகிஜேQன்.

—சிவொஜி கஜேண�ன் (30.4-1960)

நம்�வர்களில் �லர் இன்னும் �ல இ�ங்களிலும் ��Iம் ஜேநர்ந்தொல் நம் வீடுகடைளயு� ந�க்கு வஜே�ஷ 
நன்டை� ச�ய்திருக்கு� இக் கவர்ன்ச�ண்டை�யும் கொப்�தற்கொகப் ஜே�ொர் ச�ய்து, தங்கள் உயிடைரயும் 
திIொகஞ் ச�ய்Iத் தIொரொயிருக்கிQொர்கள். நொன் கடின�ொய்ப் ஜே��க் கூடும். ஆயினும் நொன் ச�ொல்வது 
உண்டை�. தங்கடைளயும் தங்கள் ஜேத�த்டைதக்கொக்கக்கூடிI ஆற்Qடைலயும் அழித்துவிட்�ொல், ஜேவசQந்தப் 
�ரிகொரத்டைதயும் எந்த நொடும் ஜேத� முடிIொது.

—ரொ4ொ ரொம்�ல் சிங்கு

(1886-ல் கல்கத்தொவில் நடை�ச�ற்Q இரண்�ொவது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்.)

�ொதரண�ொக ஒருவன் �ள்ளிக்கூ�த்தில் �டித்த ஒரு புத்தகத்டைதப் �டிப்பு முடிந்து 10-ஆண்டுகளுக்குப் 
பிQகு அடைத வொசிப்�ொனொனொல், அதன் உட்ச�ொருள்களும்,இன்�மும் அப்ச�ொழுதுதொன் அவனுக்குத் 
சதரிIவரும். அதன் பிரஜேIொ4னத்டைத அவன் பின்புதொன் அடை�Iக்கூடும். அதனொல்தொல் நொம் 
�ள்ளிக்கூ�த்டைத விட்� பின்பும் கல்வி கற்க ஜேவண்டிIது அவசிIச�னக் கூறுகிஜேQன்.

—�ர். ஏ. ரொ��ொமி முதலிIொர் (4-5-1928)

(Y. M. C. A. �ட்டி�ன்Qத்தில்)

�ொணவர்களொக இருக்கும் ச�ொழுஜேத நீங்கள் ஜே�சிப் �ழக்கிக் சகொள்வீர்களொனல், அது உங்களுக்கு 
வருங்கொலத்தில், மிகுந்த உதவிIொயிருக்கும். ஒவ்சவொருவரும் சுஜேIச்டை�Iொகச் சிந்திக்க ஜேவண்டும். 
கூட்�ங்களில் சவளியி�ப்�டும் அபிப்பிரொIங்கடைள உள்ள�டி திரும்பிக் கூறிவிடுவது 
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உ�ஜேIொகப்��ொது. உங்களுடை�I அபிப்பிரொIம் எப்�டியிருத்தொலும் �ொதகமில்டைல. அடைதப்�ற்றி 
உங்களுடை�I கூட்�ங்களில் விவொதிக்க ஜேவண்டும்.

—ஏ. ரொ��ொமி முதலிIொர் (16 - 1 - 1928)

சிந்தொதிரிப்ஜே�ட்டை� �ொணவர் �ங்க ஆண்டு நிடைQவு விழொக் கூட்�த்தில்.)

�ங்கீதத்டைத நொம் நன்Qொக ரசித்து, அநு�வித்து அதனொல் உள்ளம் சநகிழுவதற்குப் �ொடைஷ அவசிIம். 
�ொடைஷ தொன் நொம் அடைத அதிகம் அது�விக்கும்�டிச் ச�ய்கிQது. எனஜேவ, ஜேகட்�வரின் ஹிருதIத்டைதத் 
சதொடுவதற்கு அவருக்குப் புரியும் �ொடைஷயிஜேலதொன் �ொட்டுகள் �ொ�ப்�� ஜேவண்டிIது நிIொIம்.

—ரொ4ொஜி (30-1-1942)

(கொடைரக்குடி ஹிந்து �தொபி�ொன �ங்கத்தின் 25-வது ஆண்டு நிடைQவு விழொவில்.)

இன்று பிர�ல நட்�த்திரங்களொக இருக்கும் எங்களுக்கு அந்தக் கொலத்தில் கொர் கிடை�Iொது! அப்ஜே�ொது 
நொங்கள் எல்லொம் சவறும் “பிளொட்�ொரம் டிக்கட்டுகள்” ஆனொல் அந்தக் கொலத்திஜேலஜேI மிகவும் 
விடைலயுIர்ந்த கொரில் �வொரி ச�ய்தொர், �ொகவதர்! திருச்சியில் அரண்�டைனஜே�ொல் வீடு கட்டி, ரொ4ொஜே�ொல்
வொழ்ந்தொர்.

—எம். ஆர்.ரொதொ (17 - 12 - 1959)

உண்டை�டைIச் ச�ொன்னல் எனக்கு �டை�க்கத் சதரிIொது. ஒருமுடைQ �டை�க்க சதரியும் என்று 
ச�ொல்லிவிட்டுப் புத்தகத்டைத �டித்து �டை�Iல் ச�ய்ஜேதன். அப்ஜே�ொது �ட்� அவதி எனக்குத்தொன் 
சதரியும். டைகயில் சூடு�ட்டு ��ொத�ொடு �ட்ஜே�ன்.

—ரொ4ஸ்ரீ

�ணம், கொசு, �ண்�ம் முதலிIவற்றில் எனக்குப் ஜே�ரொடை� உண்டு. இடைவகடைளச் �ம்�ொதிப்�தில் 
�ொ�ர்த்திIம் கொட்டியிருப்ஜே�ஜேன தவிர, அடைவகளில் நொணIக் குடைQடைவஜேIொ, நம்பிக்டைக 
துஜேரொகத்டைதஜேIொ நொன் கொட்டியிருக்க �ொட்ஜே�ன். விIொ�ொரத்துடைQயில், ச�ொய்ஜே�சி இருந்தொலும், 
ச�ொது வொழ்வில், ச�ொய்டைIஜேIொ �னம் அறிந்து �ொற்றுக்கருத்டைதஜேIொ சவளியிட்டிருக்க �ொட்ஜே�ன்.

—ச�ரிIொர் (1 - 1 - 1962)

க�வுள் இருக்கிQொரொ, இல்டைலIொ என்Q பிரச்டைனடைIப் �ற்றிச் சிந்திப்�து �னிதன் ச�ய்Iக்கூ�ொத 
ஒன்று. நொம் இந்த உலகத்தில் ஜேதொன்றியிருப்�தன் இலட்சிIம், வொழ ஜேவண்டுச�ன்�தற்கொகஜேவ 
சIொழிI, க�வுள் இருக்கிQொர் என்று வொதி�ஜேவொ, இல்டைலசIன்று ஜே�ொரொ�ஜேவொ அன்று.

—�ொர்லஸ் �ொர்வின்

எனக்கு என் அப்�ொவின் ஜே�ரில் தனி ஈடு�ொடுண்டு. அவடைரப் ச�ரிதும் �தித்ஜேதன். நொன் �ொர்த்தவர் 
கசளல்ஜேலொரிலும் அவர் மிகுந்த வலிடை�யும், ஊக்கமும் உடை�Iவரொகத் ஜேதொன்றினர். நொனும் 
ச�ரிIவனொக வளரும்ஜே�ொது அப்�ொடைவப் ஜே�ொலஜேவ இருக்கஜேவண்டும் என்று எண்ணிஜேனன். நொன் 
எவ்வளவுக்சகவ்வளவு அவடைர �தித்ஜேதஜேனொ, ஜேநசித்ஜேதஜேனொ அவ்வளவுக்கவ்வளவு அவடைரக் கண்டு 
அஞ்சிஜேனன்.

—ஜேநரு

�ங்கீதத்டைத எல்ஜேலொரும் ரசிக்க ஜேவண்டுச�ன்�ஜேத இIக்கத்தின் ஜேநொக்க�ொதலொல் இது�ற்றி 
விவொதங்கள் ச�ய்வது ஜேகவல�ொன கொரிIம். இIக்கத்தின் கருத்டைதத் சதரிந்து சகொள்ளும் �ட்�த்தில் 
எவ்வித�ொன ஆட்ஜே��மும் இருப்�தற்கில்டைல. நொன் சிதம்�ரம் �கொநொட்டுக்குப் ஜே�ொயிருந்ஜேதன். அங்கு
நிடைQஜேவறிI தீர்�ொனம் மித�ொன முடைQயிஜேலஜேI இருந்து. தமிழர்களொல் தமிழ் நொட்டில் ஏற்�ொடு 
ச�ய்Iப்�டும் கச்ஜே�ரிகளில் �ொட்டுகள் எல்லொஜே� தமிழில் இருக்க ஜேவண்டுச�ன்று என் ச�ொந்த 
ஜேஹொதொவில் ஜேIொ�டைன ச�ொல்கிஜேQன். அபிப்ரொI ஜே�தங்கடைள �Qந்து ஒற்றுடை�Iொக விருந்தொல் 
எல்லொருக்கும் ஜேµ�ம். அப்�டிச் ச�ய்வதன் மூலம் ஜேதசிI வொழ்வு நலம்ச�Qச் ஜே�டைவ ச�ய்ததொக 
ஏற்�டும்.
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குடும்�க் கட்டுப்�ொடு �ம்�ந்த�ொக இந்திI அரசு ச�ய்து வரும் விளம்�ரம் “இப்ச�ொழுது ஜேவண்�ொம், 
இரண்�ொனொல் எப்ச�ொழுதும் ஜேவண்�ொம் ” எனக் கூறுகிQதல்லவொ? இந்த விளம்�ரம் �ரிIல்ல. 
ஏசனனில் நம் நொட்டில் �லருக்கு ஒன்றுக்கு ஜே�ல் அதிக �டைனவிகள் உண்டு. ஆகஜேவ இந்த விளம்�ரம் 
“இப்ச�ொழுது ஜேவண்�ொம், எந்த �னவிக்கும் இரண்டுக்கு ஜே�ல் ஜேவண்�ொம்” என இருப்�ஜேத மிகப் 
ச�ொருத்த�ொகும்.

—எம். சி. �ொ�ர்

(அ. இ. கொ. க. உறுப்பினர்)

இந்திIொவில் தற்கொலம் எல்லொடைரயும் துன்புறுத்தும் �ொ�ம் ஒன்று உள்ளசதன்Qொல் அது 
அடிடை�த்தனஜே�Iொகும். ஒவ்சவொருவனும் தடைலவனொக இருக்க விரும்புகிQொஜேன ஒழிI, கீழ்ப்�டிந்து 
ஜேவடைல ச�ய்I ஒரு �னிதன்கூ� விரும்�க்கொஜேணொம்.

—சுவொமி விஜேவகொநந்தர்

நம் நொட்டில் ச�ரும்�ொலும் �டிப்�ற்Qவர்கஜேள விIொ�ொரம் ச�ய்கின்Qனர். ஜே�ல் நொடுகளில் நன்கு 
�டித்தபின்னஜேர விIொ�ொரத்தில் இQங்குகின்Qனர். �முதொIத்தில் ஒவ்சவொருவரும் 12-வIது 
வடைரயிலொவது �டித்த பிQஜேக சதொழிலில் இQங்க ஜேவண்டும். புத்தி கூர்டை�யுள்ள இடைளஞர்கடைள 
சவளிநொடுகளுக்கு அனுப்�ஜேவண்டும்.

—எ. நொIனர், பி. ஏ. பி. எல். (8 - 7 - 1949)

(அருப்புக்ஜேகொட்டை�யில் நடை�ச�ற்Q �ொலிIர் �கொ4ன �ங்க 2 வது �ொநொட்டில்)

குழந்டைதகள் வொழக் குடும்�ம் வொழும். இளடை� நிடைலIொடை�, வொழ்க்டைக நிடைலIொடை� �ற்றிசIல்லொம் 
எழுதொ�ல், வொழ்க்டைகயில் தன்னம்பிக்டைகடைI ஊட்டும் வடைகயில் குழந்டைத நூல்கள் எழுத ஜேவண்டும்.

—அன்பு கண�தி (5 - 12 - 1960)

உ�ல் வலிடை�டைI நம்பிப் ஜே�ொர் ச�ய்தவன் கல்டைல எடுத்தவனுக்கு ஜேதொற்Qொன். கல்டைல நம்பிIவன் 
வில்டைல எடுத்தவனுக்குத் ஜேதொற்Qொன்; வில் வொளுக்குத் ஜேதொற்Qது; வொள் பீரங்கி துப்�ொக்கிக்குத் 
ஜேதொற்Qது. சவடிகுண்டு அணு குண்டுக்குத் ஜேதொற்Qது. இனிஜே�ல் அதுவும் அறிவுக்குத் ஜேதொற்றுவிடும்!

—�ொக்�ர் மு. வரதரொ�னொர் (1962)

குடும்� வரு�ொனம் ஜே�ொதவில்டைலIொனொல், ச�ண்களும் அQவழியில் ச�ொருளீட்டிக் குடும்� 
நிடைலடைIச் சீர்�டுத்த முIலுவது இழுக்கல்ல. உத்திஜேIொகத்திற்கு ஏற்Q கல்வி ச�Qொத ச�ண்கள் 
வீட்டில் ஓய்வு ஜேநரங்களில் நூல் நூற்Qல்’ டைதIல் ஜேவடைல ச�ய்தல் ஜே�ொன்Q தூI சதொழில்கடைளச் ச�ய்து
ச�ொருள் ஜேத�லொம்.

—திரு�தி �ரகதவல்லி சிவபூஷணம் B.A., B.T., (26-12-1953)

(டை�டைவ �ங்டைகIர் �ொநொட்டு தடைலடை�யுடைரயில்)

ந�து ஜேத�த்தில்-ச�ொய்Iொன கொரிIங்களில் நம்பிக்டைகக் சகொண்டு �Iங்கி ஏரொள�ொன �ணங்கடைளச் 
ச�லவழிக்கின்Qனர். அவசிI�ொன கொரிIங்களுக்கு எவ்வளஜேவொ �ணம் ஜேதடைவயிருக்கப் 
ச�ொய்Iொனவற்றிற்குப் ச�ரும் �ணம் ச�லவு ச�ய்Iப்�டுவடைத எண்ணும் ச�ொழுது வருத்தம் 
உண்�ொகிQது. இப்�ணம் நம் நொட்டிலுள்ள எல்லொ �ொதிIொருக்கும் �Iன்�டுகிQ சதன்Qொலும் �ொதக 
மில்டைல. குறிப்பிட்� வகுப்�ொருக்ஜேக இப்�ணம் ச�ல்லுகின்Qது. இதுவடைரயில் லொ��டை�ந்து 
வந்தவர்கட்கு என் ஜே�ரில் வருத்தமுண்�ொகலொம். நீங்கள் நீதிடைI உணர்ந்து அதன்�டி ச�ய்யுங்கள். 
சவகு கொல�ொக திதி சகொடுத்தல் என்னும் வழக்கத்டைத நம்�வர்கள் டைகIொண்டு வருகின்Qனர். இவ்வொறு
ச�ய்I ஜேவண்டுச�ன்று நம்தமிழ் நொற்களில் கொணப்��வில்டைல.
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—வ. உ. சி. (3 - 3 - 1928)

(கொடைரக்குடியில்)

எனக்குப் �தவியில் ஒட்டிக் சகொண்டிருக்க ஜேவண்டும் என்Q ஆடை� கிடை�Iொது. �தவி வகிப்�து 
எனக்குப் ச�ருஞ்சுடை�Iொகஜேவ இருக்கிQது. இந்த சநருக்கடி ஜேநரத்தில் நொன் சதொ�ர்ந்து �தவியில் 
இருப்�தின்மூலம் நொட்டுக்குச் சிறிது ஜே�டைவ ச�ய்I முடியும் என நிடைனக்கின்ஜேQன்.

—ஜேநரு (12 - 6 - 1963)

சுஜேIட்டை� ஜேவட்�ொளர்கள் என்று கூQப்�டுகிQவர்கள், அரசிIல் கட்சிகளிலிருந்து �ட்டு�ல்லொ�ல், 
தங்கள் நொட்டிலிருந்தும், அதன் சகொள்டைககளில் இருந்தும் ஒதுங்கி நிற்கின்Qவர்கள்.

—இந்திரொ கொந்தி (8- 2 - 1969)

இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளில் நடிக்க ஜேவண்டிI ��ங்களில் எல்லொம் நடித்துவிட்டு, நொன் 
கல்கத்தொவுக்குச் ச�ன்று ��த்தில் ஜே�ரப் ஜே�ொகிஜேQன்.

—நடிடைக �ஜேரொ4ொஜேதவி (8 - 3 -1962)

டைவத்திIன் கட்�டைளப்�டி ஜீவிக்கும் விIொதிIஸ்தன் எந்த நிடைலடை�யிலிருப்�ொஜேனொ அஜேத நிடைலயில் 
நொமுமிருக்கிரஜேQொம். பூஜேலொகத்தில் சுதந்திரத்டைத விஜே�ஷ�ொய் விரும்பும் ஜேத�ங்களில் ஒன்றின் 
ஆதீனத்தின் கீழ் �ரீடைµ நிடைலயிலிருந்து வருகிரஜேQொம். இதுவடைரக்கும் �ரீடைµ ச�ய்தது ஜே�ொதும். 
எங்கள் மூக்கொங்கயிற்டைQ எடுத்து வி�லொம். குழந்டைதப் �ருவத்டைதத் தொண்டி, நொங்கள் 
பூரணவIடைதIடை�ந்து விட்�தொல் எங்களுக்குச் �ம்�ந்தப்�ட்� விவகொரங்களில் ஒரு �ொகத்டைதIொவது 
நொங்கஜேள ந�த்திக் சகொள்ளும்�டி வி�ஜேவண்டும் என்று நொம் இப்ச�ொழுது ஜேகட்கிஜேQொம்.

—சுஜேரந்திர நொத் �ொனர்ஜி

(1886-ல் கல்கத்தொவில் நடை�ச�ற்Q இரண்�ொவது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்.)

எவ்வளவு ச�ரிI ஆளொக இருந்தொலும், �டைனவியி�ம் ஜேIொ�டைன ஜேகட்க கணவன் ஓ�த்தொன் 
ஜேவண்டியிருக்கிQது.

—வி. வி. கிரி (29 - 6 - 1960)

எந்த �னிதனும் தன் டைகIொல் ச�ய்Iக்கூடிIது சகொஞ்�ஜே� ஆனொல், அவன் தன் வருவொய் மூல�ொக பிQர்
�னதில் புது எண்ணங்கடைளத் ஜேதொன்Qச் ச�ய்Iலொம். விஞ்ஞொன உணர்ச்சிடைIயும் கிளறிவி� முடியும். 
இதுஜே�ொல் ச�ய்தொல் அவர்களும் இதுஜே�ொன்Q முIற்சிகளில் ஈடு�டுவர்

—�ொக்�ர் வில் (ஜே�ஜேIொ �ஜேகொதரர்கள்)

நொன் எப்ஜே�ொதுஜே� திQந்த �னம் �டை�த்தவள்.கள்ளம் க��ம் எதுவும் என்னி�ம் கிடை�Iொது. என் 
�னதில் �ட்�டைத அப்�டிஜேI ஜே�சுஜேவன். அதுஜே�ொல் எல்ஜேலொரி�மும் கலகலப்�ொகப் �ழகுஜேவன். 
அதற்கொக என்டைன நொஜேன சவகுளி ச�ண் என்று எப்�டி ச�ொல்ல முடியும்? �ற்Qவர்கள் அடைத ச�ொல்ல 
ஜேவண்டும்.

—சவண்ணிQ ஆடை� நிர்�லொ

விலங்குகளி�ம் அன்�ொயிரு என்Qொல், புலிடைI முத்தமிடு என்று அர்த்த�ல்ல. அதுஜே�ொல, ஓர் இலக்கிI 
இதழ் என்Qொஜேல. அவ்விதழில்-ச�த்துப்ஜே�ொன நூற்Qொண்டுகளின் சிந்தடைனகள் �ட்டுஜே� இ�ம்ச�Q 
ஜேவண்டும் என்�தல்ல. இன்டைQI உலகின் �த்தங்களும், இருட்�டைQ முத்தங்களும் அதில் இ�ம் 
ச�Qலொம்.

—கவிஞர் சுரதொ

 

எனது இரு �கன்களுக்கும் திரு�ணம் ந�ந்தது. அதில் தீ� அலங்கொரங்கள் கிடை�Iொது. எந்தவித�ொன 
வரதட்�டைணகளும் இல்டைல. நொங்கள் �ரிசுகள் வொங்கிக் சகொள்ளவில்டைல. �ற்றும் �ல ஆ�ம்�ரங்கள் 

57



இல்டைல. இத்தடைனயும் பிரசுர�ொகியிருக்கின்Qன. இடைதசIல்லொம் எத்தடைன ஜே�ர்கள்தொன் 
பின்�ற்றினொர்கஜேளொ சதரிIொது.

—இந்திரொ கொந்தி (19-2-1976)

விஞ்ஞொனத்டைதயும், வரலொற்று நூடைலயும் பிரித்துப் ஜே��க் கூ�ொது. தனி �னிதனின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு 
இந்த இரண்டை�யும் கற்க ஜேவண்டும்.

—ஜேநரு (11-10-1962)

இந்திIக் கிறிஸ்தவர்களுக்கு �ொத்திரம் ஆயுதத்டைத டைவத்துக் சகொள்ளும் உரிடை�டைI வழங்கி, 
அவ்வுரிடை�டைI இந்துக்களுக்கும் �கம்�திIர்களுக்கும் இல்டைல என்�தொல் ஏற்�டும் �ொர�ட்��ொன 
விதிகள், இங்கிலொந்து இந்திIொவிற்குச் ச�ய்த வொக்குறுதிகடைளயும் பிரதிக்டைஞகடைனயும் மீறி 
ந�க்கின்Qனசவன்�டைதப் �ற்றியும், அம்�ொதிரி ந�ப்�தொல் ந�க்கு ஏற்�டும் அவ�ொனத்டைதக் குறித்தும்
அநீதிடைIக் குறித்தும் நொன் ஜே��க்கூடும். எல்லொருக்கும் ஆயுதத்டைத டைவத்துக் சகொள்ளும் சுதந்திரம் 
சகொடுக்கப்�� ஜேவண்டுச�ன்று நொன் ச�ொல்லவில்டைல. இரொ4 �க்தியிலும்�டிப்பிலும் பிரசித்தி ச�ற்Q
�டிப்�ொளிகளுக்குத் தக்க நி�ந்தடைனகளு�னும் விதிகளுக்க�ங்கியும் சகொடுக்கப்�� ஜேவண்டுச�ன்ஜேQ 
நொன் கூறுகிஜேQன்.

—ரொ4ொரொம்�ல் சிங்கு

(1886-ல் கல்கத்தொவில் நடை�ச�ற்Q இரண்�ொவது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்)

நொன் அஜேனக கூட்�ங்களுக்குத் தடைலடை� வகித்திருந்தொலும், இந்த �ொதிரி �த �ம்�ந்த�ொன 
கூட்�ங்களுக்கு நொன் தடைலடை� வகித்தஜேதயில்டைல. அன்றியும் எந்த �தத்டைதப் �ற்றியும் நொன் 
விஜே�ஷ�ொக ஏதும் சதரிந்தவனல்ல என்�ஜேதொடு, இஸ்லொம் �தத்டைதப் �ற்றி நொன் ஒன்றுஜே� 
அறிந்தவனல்ல. நொன் ச�ொதுவொகஜேவ எல்லொ �தங்கடைளயும் ச�ருடை�Iொய் நிடைனப்�து�ன் எல்லொ 
�தப் ச�ரிIொர்களி�த்திலும் நொன் �ரிIொடைதயும் �க்தியும் கொட்டுகின்Qவன்.

திவொன் �கதூர் C. S. இரத்தின ��ொ�தி முதலிIொர்

(1931-ல் ஜேகொடைவயில் நடை�ச�ற்Q நபிகள் நொIகம் பிQந்த நொள் விழொவில்)

நண்�ர்கஜேள! நொன் ச�ொல்ல விரும்பிI விஷIச�ல்லொவற்டைQயும் ச�ொல்லி முடித்து விட்ஜே�ன். ந�து 
மூதொடைதIர் �கத்தொன கொரிIங்கடைளச் ச�ய்திருக்கின்Qொர்கள். நொம் அவர்கள் ச�ய்க கொரிIங்கடைள வி� 
இன்னும் ஜே�லொன கொரிIங்கடைளச் ச�ய்தல் ஜேவண்டும். நீங்கள் வில்லிலிருந்து ச�ல்லும் அம்புஜே�ொல் 
இருங்கள். �டைணயின் ஜே�ல் விழும் �ம்�ட்டிஜே�ொல் இருங்கள். தனக்கு இலக்கொயுள்ள ச�ொருடைள பீQச் 
ச�ய்கிQ �ட்�ொக் கக்திடைIப்ஜே�ொல் இருங்கள். குறி தப்பினொல் அம்பு முணுமுணுப்�தில்டைல. 
விழஜேவண்டிI இ�த்தில் விழொவிட்�ொல் �ம்�ட்டி தன்டைன சவறுத்துக் சகொள்வதில்டைல. 
�ட்�ொக்கத்திIொனது அதடைனச்சுழற்றுஜேவொன் டைகயில் ஒடிந்துஜே�ொய் விட்�ொல் 
துக்கப்�டுவதில்டைல.இருந்தும் இவற்டைQப் �Iன்�டுத்துவதனொஜேலஜேI ஒருவடைக �கிழ்ச்சி 
ஏற்�டுகின்Qது. அவற்டைQ நீக்கி டைவப்�தனொலும் அஜேத �கிழ்ச்சி உண்�ொகின்Qது.

—சிவொனந்த சுவொமிகள் (1-4-1926)

(கல்கத்தொவுக்கு அருஜேகயுள்ள ஜே�லூரில் நடை�ச�ற்Q இரொ�கிருஷ்ண �ங்கத்தின் முதல் �ொநொட்டுத் 
தடைலடை�யுடைரயில்.)

நொன் சீட்�ொ��ொட்ஜே�ன். ஆனல் சீட்�ொடுகிQவர்கடைள ஜேவடிக்டைக �ொர்ப்�தில் எனக்கு விருப்�ம் 
அதிகம். நண்�ர்களுக்கொக எடைதயும் சகொடுக்கவி�த் தIொரொக இருப்�வர்கள்கூ�, சீட்�ொட்�த்தில், 
நண்�ர்கள் சிறு பிடைழ ச�ய்தொலும் �கிக்க�ொட்�ொர்கள்.

—சி. சுப்பிர�ணிIம் (18-9-1952)
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4னநொIகத்தின் முழுப்�லடைனயும், �க்கள் அனு�விக்கஜேவண்டு�ொனல், நீதியும், நிர்வொகமும் தமிழில் 
ச�Iல்�� ஜேவண்டும்.

�ொக்�ர் �. ந�ரொ�ன், எம். எல். ஏ. (8-3-1962)

ஜேவறு வழி எதுவும் இல்டைல என்Q நிடைலயில்தொன் “ரொணுவ ஆட்சி” என்Q பிரச்டைன ஜேதொன்Q முடியும். 
4னதி�திஜேIொ அல்லது பிரத� �ந்திரிஜேIொ முடிவு ச�ய்து ரொணுவ ஆட்சிடைIக் சகொண்டு வந்துவி� 
முடிIொது. �க்கஜேள விரும்பி அவர்கடைள தக்க ந�வடிக்டைக எடுத்தொல்தொன் ரொணுவ ஆட்சி வரமுடியும்.

—பி. பி. கு�ொர�ங்கலம்

(இந்திIொவின் முன்னொள் தள�தி)

4ொதி அடிப்�டை�யிலொன �மூக அடை�ப்பு, �ொர்லிச�ண்�ரி 4னநொIகத்தின் அடிப்�டை�யிலொன 
அரசிIல் அடை�ப்பு, முதலொளித்துவ அடிப்�டை�யிலொன ச�ொருளொதொர அடை�ப்பு ஆகிI மூன்றும் 
நீடிக்கும் வடைரயில் எந்த அர�ொங்கத்தினொலும் ஊழடைல ஒழிக்கமுடிIொது. ந�து ஜேவதங்களும் 
உ�நிஷத்துக்களும்கூ� ‘ச�ொத்து ஜே�ர்க்கக் கூ�ொது’ என்று கூறுகின்Qன. ஆனல் உண்டை�யில் Iொர்தொன் 
அதடைனப் பின்�ற்றுகிQொர்கள்?

—ஜேதவரொஜ் அர்ஸ் (23-3-1975)

(கர்நொ�க முதல்வர்)

தங்கஜே�ொ, நடைகஜேIொ, உற்�த்தி ஆற்Qல் அற்Qடைவ, �லனற்Qடைவ. அவற்டைQ அணிவசதல்லொம் சவறும் 
ச�ருடை�க்கொகத்தொன்.

—தொரஜேகஸ்வரி சின்கொ (18-9-1960)

(�த்திI துடைணIடை�ச்�ர்)

நொன் ஜேவதத்டைதப் �டித்திருக்கிஜேQன். அதில் ந�து ஞொனத்டைத விருத்திIொக்குதற்கு ஒன்றுஜே� 
ச�ொல்லவில்டைல. �ற்றும், நொம் சதரிந்து சகொள்ளுதற்குரிI சிலொக்கிI�ொன விஷIங்கள் 
ஒன்றுஜே�யில்டைல என்றும் நொன் சதரிந்து சகொண்ஜே�ன்.

—�ர். ஜேக. வி. சரட்டி (15-4-1927)

(ஜேகொடைவயில், மூன்Qொவது அகில இந்திI நொயுடு�ொர் �ொநொட்டில் ஜே�சிIது)

ஜே�ொதனொ முடைQசIன்�து சிறுவர்களுக்கு �ட்டும் தொசனன்�து �டைழI கொலத்துச் �ம்பிரதொI�ொகும். 
�ள்ளிக் கூ�ங்களில் சவகுவொய்ப் �டித்தவர்களில் ச�ரும்�ொஜேலொர் ந�து நொட்டில் த�து பிற்கொல 
வொழ்வில் த�து கல்விடைI அQஜேவ �Qந்துவிடுகிQொர்கசளன்�து உண்டை�. வIது வந்தவர்களுக்கும் 
கல்விIறிவூட்� ஜேவண்டிIது கல்வி முடைQயின் முக்கிI லட்சிIங்களில் ஒன்Qொகப் �ொவிக்கப்�� 
ஜேவண்டும். ந�து நொட்டில் ஜேகொடிக்கொக்கொன �க்கள் எழுத்து வொ�டைனIறிIொ�ல் இருப்�தற்குக் 
கொரணம், வIது வந்தவர்களுக்கும் கல்வி சகொடுக்கஜேவண்டும் என்Q க�டை�டைI நொம் 
உணரொதஜேதIொகும். சில சதொழிலொளர்களுக்கும், திண்�ப்��ொதொர்களுக்கும் சிற்சில வி�ங்களில் கல்வி 
கற்பிக்கப்�டுகிQது. ஆனொல் ச�ருவொரிIொன �க்களுக்கு சினி�ொ, ஜே�சும் ��க்கொட்சி ஆகொ�வொணி 
முதலிI நவீன �ொதனங்களின் மூலம் கல்வி கற்பிக்க நொம் தீவிர�ொக முன் வரஜேவண்டும்.

—S இரொ�நொதன் M.A.,B.L.,

(1931-ல்ஈஜேரொட்டில் நடை�ச�ற்Q �கொ4ன உIர்நிடைலப் �ள்ளி �ொணவர் இலக்கிIக் கூட்�த்தில்.)

நொன் முதன் முதலிஜேல ஜேகொIம்புத்தூர் மில் ஒன்றிஜேல 3 அணொ கூலிக்கு �ங்கொ இழுக்கிQ ஜேவடைலக்குத் 
தொன் ஜே�ொஜேனன்.
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— சின்னப்�த் ஜேதவர் (23-12-1971))

�ன நிடைQவுக்கு ஒரு வழி. இப்ச�ொழுது உம்மி�ம் இருப்�டைவ எல்லொவற்டைQயும் நீர் இழந்து 
விட்�தொக நிடைனத்துக் சகொள்ளும். அடைவ மீண்டும் கிடை�த்து விட்�தொக நிடைனத்துப் �ொரும். உ�க்கு 
உண்டை�Iொகஜேவ �கிழ்ச்சி ஏற்�டும்.

— லிஜேIொனொட் எம். லிஜேIொனொட்

அரசிIல் வொதிகடைளவி�க் கல்வி நிபுணர்கஜேள அதிகப்�டிIொன பிரச்சிடைனகடைள உருவொக்குகின்Qனர்.

— சநொ. து. சுந்தரவடிஜேவலு (1-12-1960)

சவற்றி என்டைனத் ஜேதடிவரவில்டைல; நொன் என் இடை�IQொ முIற்சிIொல் சவற்றிடைIத் ஜேதடிப் பிடித்துக் 
சகொண்ஜே�ன். முதலில் சிறு �ொவங்களொகச் ச�ய்Iத் சதொ�ங்குஜேவொம் என்று தீர்�ொனித்துக் சகொண்டு, 
நொன் எனது நொ�கங்கடைள எழுதத் சதொ�ங்கிஜேனன்.

—4ொர்ஜ் ச�ர்னொர்ட்ஷொ

�ொதொரண�ொக நம் வீட்டுக்குச் சும்�ொ வந்து ஜே�ொகிQவர்களுக்கும் கூ� கொபி ஜேதயிடைல சகொடுத்து 
உ��ரிப்�ஜேத இக்கொலத்துக்குரிI வழக்க�ொய் விட்�து. ஜேதனீர்ப்�ொன விருந்துகள் (டீ �ொர்ட்டிகள்) 
மூடைலக்கு மூடைல நொள்ஜேதொறும் நடை�ச�றும் கொல�ொயிருக்கிQது. அர�ப் பிரதிநிதி �தவியிலிருந்து 
கரி�ன் கொலம் முதற்சகொண்டு இந்திIொவில் ஜேதயிடைல விருத்திIொகிக் சகொண்ஜே� வருகிQது. அவர்தம் 
தூண்டுதலும், முIற்சியும் ஜே�ர்ந்து வீடுஜேதொறும் ஜேதனீர்க் குடிப்�து அதிக�ொகிவிட்�து. 
ஜேநொIொளிகளுக்கும், கூ�க் கொப்பிடைIயும், ஜேதனீடைரயும் நல்ல தொது விருத்திக்குரிI ஆகொரம் என்று 
எண்ணிக் சகொண்டு, குடிக்கும்�டிIொன கொலமும் வந்துவிட்�து. ஆனொலும், கொப்பி, ஜேதனிர், சகொக்ஜேகொ 
முதலிI �ொனங்கள் எல்லொம் உ�ல் நலத்டைதக் சகடுப்�டைவ என்று தீர்�ொன�ொய்ச் ச�ொல்லுஜேவன்.

— கொந்தி (1927)

நிரந்தர�ொய் அடை�க்கப் ச�ற்றிருக்கும் ஜே�டைனயின் அ�ொர�ொன ச�லவினொல் இந்திIொ உண்டை�யில் 
தரித்திர தடை�டைI அடை�ந்திருக்கிQது. விடைரவிஜேலொ, நொட்கழித்ஜேதொ இப்ச�ரிI ச�லவு ஜேத�த்டைதஜேIொ 
அர�ொங்கத்டைதஜேIொ அழித்துவிடும். இப்ச�ொழுது வொலண்டிIர்கடைளச் ஜே�ர்த்து யுத்தப் �யிற்சி 
சகொடுத்தொல், தொங்க முடிIொத இரொணுவச் ச�லடைவக் குடைQப்�து�ன், ஜேத� �ொதுகொப்பில் தற்ஜே�ொடைதI 
�லத்டைதவி� அதிக�ொகவும் ச�ய்Iக்கூடும்.

—ரொ4ொ ரொம்�ல் சிங்கு

(1886-ல் கல்கத்தொவில் நடை�ச�ற்Q இரண்�ொவது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்.)

சின்னஞ்சிறு வIதிஜேலஜேI நொன் திண்டைணப் �ள்ளிக் கூ�த்தில் �டிக்டைகயிஜேல எனது வொத்திIொர் எனக்கு 
சவகு அருடை�Iொன ச�ய்திகடைளக் கற்றுக் சகொடுத்தொர். அடைவகடைள ஒரு நொளும் �Qக்கொ�ல் 
நிடைனவிஜேல டைவத்துக் சகொண்ஜே� இருப்ஜே�ன். நொனும் என்ஜேனடு வொசித்த என் இடைணப் பிள்டைளகளும் 
வொத்திIொடைரப் ஜே�ொன்Q அறிவொளி உலகத்திஜேலஜேI இல்டைல என்று மிகப் ச�ருடை�யு�ன் ஜே�சிக் 
சகொள்ளுஜேவொம். எங்கள் வொத்திIொர் டைகயில் பிரம்பு இருந்தொலும் அவர் எங்கடைள அடித்ததில்டைல.

— ஜேகொடைவ கிழொர் (1951)

எந்தக் கொலத்தில், எந்த நொளில், எந்த நிமி�த்தில் ஒரு குறிப்பிட்� வகுப்�ொர்கடைள �ற்டைQஜேIொசரல்லொம் 
வணங்கி �ரிIொடைத ச�ய்I ஜேவண்டுச�ன்று கட்டு திட்�ம் ச�ய்Iப்�ட்�ஜேதொ, அஜேத கொலத்தில், அஜேத 
நொளில், அஜேத நிமிஷத்தில் இந்த நொட்டின் வீழ்ச்சியும், இந்திI நொட்டின் அடிடை�த்தனமும் ரிஜிஸ்�ர் 
ச�ய்Iப்�ட்டு விட்�து என்று நொன் அபிப்பிரொIப் �டுகிஜேQன்.

— �ர். ஜேக. வி. சரட்டி (15-4-1927)

(ஜேகொடைவயில், மூன்Qொவது அகில இந்திI தொயுடு�ொர் �ொநொட்டில் ஜே�சிIது.)

என்டைனக் கவி அரங்க நிகழ்ச்சிகளுக்ஜேகொ, இலக்கிIக் கூட்�ங்களுக்ஜேகொ இடை� நிகழ்ச்சிகளுக்ஜேகொ 
அல்லது திடைரயுலக விழொக்களுக்ஜேகொ தடைலடை� வகிக்கஜேவொ, துவக்கி டைவக்கஜேவொ அடைழக்கும்ஜே�ொது 
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எனக்குள்ளொகஜேவ சிரித்துக் சகொள்ஜேவன். �ணத்துக்குத் துதி �ொடும் �க்களின் அறிIொடை�டைIயும் 
முகஸ்துதிடைIயும் எண்ணிப் �ொர்ப்ஜே�ன். உருதுக் கவிடைதகளும், இடை�யும் எனக்கு உயிர். இடைதப் 
�Iன்�டுத்திக் சகொண்டு இடைதப் ஜே�ொன்Q நிகழ்ச்சிகளுக்கு என்டைன அடைழக்கிQொர்கள்.

— ஹொஜி �ஸ்தொன் (1975)

(க�த்தல்கொரர்)
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�க்கம் 111-120

க�வுள் ஒருவடைனப் �ணக்கொரனொகஜேவொ, ஏடைழIொகஜேவொ �டை�க்கவில்டைல. எல்ஜேலொடைரயும் ஒஜேர 
ஜேகொலத்தில்தொன் க�வுள் �டை�க்கிQொன். �னிதன் �ணக்கொரனொவதும் ஏடைழIொவதும் 
புத்தி�ொலித்தனத்டைதஜேIொ, திQடை�டைIஜேIொ தொன் ச�ொறுத்தது. சிலர் அதிர்ஷ்�ம் என்றும் அடைதச் 
ச�ொல்லுவொர்கள்.

—நடிடைக ச�ளகொர் 4ொனகி

அண்ணொ நகரில் உள்ள கந்த�ொமிக் கல்லூரியில் நொன் துடைணப் ஜே�ரொசிரிIர்தொன். சிலர் என் ச�Iரு�ன் 
ஜே�ரொசிரிIர் எனப் ஜே�ொட்டு விளம்�ரம் ச�ய்துவிடுகிQொர்கள். நொன் �லமுடைQ ஜேவண்�ொம் 
கூறியிருக்கிஜேQன். �ட்�தொரி கடைத எழுதுகிQொன் என்று சதரிIப்�டுத்திக் சகொள்வடைத அவர்கள் 
ச�ருடை�Iொக நிடைனக்கும்ச�ொழுது நொன் தடுக்க முடியு�ொ?

— ஏ. எஸ். பிரகொ�ம்

(கதொசிரிIர்-டை�ரக்�ர்)

நொன் �தவி மீது ஆடை� டைவத்ததில்டைல. ஆடை�யிருந்திருக்கு�ொனொல் சு�ொர் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜே� 
�ததிரிப் �தவிடைI வகித்திருக்கக் கூடும். எர்ஸ்கின் பிரபு ச�ன்டைன கவர்னரொக இருந்தஜே�ொது எனக்கு 
அடைழப்பு அனுப்பி �ந்தரிப் �தவிடைI ஏற்கு�ொறு ஜேவண்டிக் சகொண்�ொர். இரண்டு �ணி ஜேநரத்தில் 
�தில் அளிப்�தொகச் ச�ொல்லிவிட்டு வந்து முக்கிI�ொன ஒருவரி�ம் கலந்தொஜேலொசித்து மீண்டும் 
கவர்னடைரப் �ொர்த்து �ற்Q �ந்திரிகடைளயும் நிIமிக்கும் அதிகொரம் எனக்களித்தொல் நொன் �ந்திரி �தவி 
ஏற்றுக் சகொள்ளுவதொகச் ச�ொன்ஜேனன். அடைத அவர்னர் ஒப்புக் சகொள்ள �றுக்கஜேவ நொனும் 
�றுத்துவிட்ஜே�ன். எனக்கு சவறும் �தவிதொன் குறிக்ஜேகொள் என்Qொல் நொன் அப்�டிச் ச�ொல்லியிருக்கத் 
ஜேதடைவ இல்டைல.

—�ொக்�ர் P. வரதரொ4ூலு நொயுடு (1-6-1947)

(த�து 60-ஆம் ஆண்டு விழொவில்)

இந்திIக் கொங்கிரஸ் ஐக்கிI இந்திIொவின் கொங்கிரஸ், இந்துக்களும், முகம்�திIர்களும், 
கிறிஸ்தவர்களும், �ொர்சிகளும், சீக்கர்களும், �மூக வொழ்க்டைகயின் ஆ�ொர சீர்திருத்தம் ச�ய்ஜேவொரும், 
ச�ய்Iொதொரும் இதில் கலந்திருக்கிரஜேQொம். நம் Iொவருக்கும் ச�ொதுவொன சுதந்தரங்களும் கஷ்�ங்களும் 
இருக்கின்Qனசவன்�டைத அறிந்து சகொள்வதற்ஜேக நொம் இங்குக் கூடியிருக்கிஜேQொம். நம் சுதந்தரங்கடைள 
விர்த்தி ச�ய்வதற்கும் இடுக்கண்கடைளக் குடைQப்�தற்கும் கொங்கிரடை� நொம் கூட்டியிருக்கிரஜேQொம்.

—சுஜேரந்திரநொத் �ொனர்ஜி

(1885 ல் புனொவில் நடை�ச�ற்Q 11-வது கொங்கிரஸ் �ொநொட்டில்)

�டை�Iல் ஒரு கடைல. நொன் மிகக்குறுகிI கொலத்தில் �டை�Iல் ச�ய்Iத் சதரிந்து சகொண்ஜே�ன். 
�ற்Qவர்கள் �டை�த்த �ொப்�ொட்டை�வி� நொஜேன �டை�க்கும் �ொப்�ொடு எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்.

—�க்தவத்�லம் (8-12-1962)

கடைல, �டைழடைIப் ஜே�ொன்Qது. வொனத்தில் இருந்து நிலத்தில் விழும்வடைர அதில் ஜே�தம் இல்டைல. 
ஆனொல் அது எந்த நிலத்தில் விழுகிQஜேதொ அடைதப் ச�ொறுத்து அதன் தன்டை� �ொறுகிQது. அது 
ஜே�ொலத்தொன் கடைலயும்.

—எம். ஜி. ஆர் (10-3-1962)

ஒரு ஜே�ரொசின் துடைணடைIப் ச�ற்றுப் ஜே�ொர் புரிதல், அல்லது ஜேத�ம் முழுவதும் ஒஜேர கொலத்தில் புரட்சி 
ச�ய்தல், சுI அர�ொட்சிக்குச் ச�ல்லும் வழி என்று சிலர் கூறுகின்Qனர். அவ்வழிகள் ஜேத��க்கட்கும். 
ச�ொருளுக்கும் அழிவும் ஜேகடும் விடைளவிப்�டைவ. நம் கொங்கிரஸ் ஜேகொட்�ொட்டுக்கு �ொறு�ட்�டைவ. நொம் 
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டைகக்சகொள்ள முடிIொதடைவ. ஆதலொல், அவ்வழிகள் தொம் விரும்பும் சுI அர�ொட்சிடைI அடை�வதற்கும் 
நம் ஜேத�த்தின் நிடைலடை�க்கும் ச�ொருத்த�ற்Qடைவ என நொம் தள்ளி விடுஜேவொ�ொக.

—வ. உ. சி.

ஆங்கிஜேலIர் சு�ொர் 300 வருஷங்களுக்குமுன் இந்திIொவுக்கு வந்தச�ொழுது நம் டைகத்சதொழில் முன் 
ஜே�ொலஜேவ சிQப்�ொக ந�ந்து வந்தது. 1602 - ஆம் வருஷம் கொப்�ன் லங்கொஸ்�ர் துடைர 20 க4முள்ள 
�ொக்கொ �ஸ்லின் துணிடைIக் டைகக்குட்டை� ஜே�ொல் �டித்துத் தம் �கொரொணி எலி�ச�த் அம்டை�க்குக் 
கொணிக்டைகIொக அனுப்பியிருக்கிQொர். இன்னமும் ஆங்கிஜேலIர்களுக்கு இது ஞொ�கத்திலிருக்கிQது. 
ஏசனனில் நொன் லண்�னிலிருந்தஜே�ொது, என்னி�ம் ஆங்கில நண்�ர்கள் ‘அழகொன �ொக்கொ �ஸ்லின் 
உன்னி�ம் இருக்க ஜேவண்டுஜே� அடைதக் கொட்டு’ என்Qொர்கள். என்னுடை�I அறிIொடை�க்கொக 
வி�னப்�ட்ஜே�ன்.

—�ொக்�ர் திரு�தி அருள்�ணி பிச்�முத்து

(1930-ல், தூத்துக்குடி கதர்க் கொட்சிடைIத் திQந்து டைவத்த ஜே�ொது ஜே�சிIது.)

நொன் முதலில் நொ�கத்தில்தொன் நடிக்க வந்ஜேதன். என்Qொலும், அப்ச�ொழுது அடைத நொன் சதொழிலொக 
ஜே�ற்சகொள்ளவில்டைல. ஜே�லும் என் தகப்�னொருக்கு நொ�கம் என்Qொஜேல பிடிக்கொது. நொ�கம் �ம்�ந்த�ொக
ஜேநொட்டிசுகடைளக் டைகயில் கண்�ொலும் அவருக்குக் ஜேகொ�ம் வந்துவிடும். அப்�டியிருந்தும் நொன் 
அவருடை�I ச�ல்லப்பிள்டைள என்Q கொரணத்தொல் சில��Iம் விட்டுக் சகொடுப்�ொர்.

—திIொகரொ4 �ொகவதர் (14 - 1 - 1950)

�ள்ளி ஜேநரம் தவிர்த்த ஜேநரங்களில் நொன் எங்கள் வீட்டிற்குப் �க்கத்திலிருந்த ஒரு புத்தக டை�ண்�ர் 
வீட்டில் ஜே�ொய் அவர் ச�ய்யும் ஜேவடைலகடைளக் கூர்ந்து கவனித்துக் சகொண்டிருப்ஜே�ன். கூ��ொ� உதவி 
ச�ய்ஜேவன்; டை�ண்டிங் ச�ய்I கற்றுக்சகொண்டு நொஜேன டை�ண்ட் ச�ய்Iவும் ஆரம்பித்ஜேதன். 
முதன்முதலொக ஒரு புத்தகத்டைத டை�ண்ட் ச�ய்த அன்று நொன் அடை�ந்த �கிழ்ச்சிச்கு ஈடுகிடை�Iொது.

—நொ.�கொலிங்கம் (1 - 1 - 1975)

(சதொழிலதி�ர்)

ஜேதொழர்கஜேள! ”தீண்�ொடை� விலக்கு” என்று சவறும் கூச்�லி� ஜேவண்�ொம். ஒவ்சவொரு ஜே�ரியிலும் 
நுடைழயுங்கள்; மூ��க்திIொல் வரும் ஜேகட்டை�த் சதரிவியுங்கள். ஜே�ரியிலுள்ள அழுக்கு, �லம், ஜே�று, 
�ள்ளம், ஜே�டு முதலிI அசுத்தங்கடைளப் ஜே�ொக்குங்கள். ஜே�ரிக் குழந்டைதகடைளக் கழுவிச் சுத்த�ொக்குங்கள்,
சதருக்கடைளப் ச�ருக்குங்கள். ”குடிIரசு” ”தமிழன்” ”�ண்��ொருதம்” முதலிI �த்திரிடைககடைளக் 
கிரொ�த்தில் வகிக்கச் ச�ொல்லுங்கள். �ந்திர தந்திரங்கள், பூடை4, டைநஜேவத்திIங்கள் இடைவகள் �ொ�ர 
�க்கடைள �Iக்கி ஆளச் ச�ய்துவரும் உ�ொIங்கள், நீங்கள் அவர்கள் கண்கடைளத் திQகச் ச�ய்யுங்கள். ஒலி
ச�ருக்கிகடைளயும், இன்�க் கொட்சிகடைளயும் ஜே�ரியில் அனுதினமும் ஜேகட்கவும் ச�ய்யுங்கள். இடைதவி� 
ஜே�லொன ஜேவடைலகள் உலகில் உள்ளனவொ?

—�ொ. சிங்கொரஜேவலு பி.ஏ. பி. எல்;

(1932-ல் ச�ன்டைனயில் நடை�ச�ற்Q சுI�ரிIொடைத �ொநொட்டில்)

நொன் எப்ஜே�ொதும் எதிலும் அவ�ரப்��ொதவன். நொன் பிQக்கும்ஜே�ொதுகூ� அவ�ரப்��ொதவன் என்று என் 
ச�ற்ஜேQொர்கள் ச�ொல்லுவொர்கள். என் தொIொருக்கு இடுப்பு வலி மூன்று நொட்களொக இருந்தும், மூன்று 
நொட்களுக்குப் பிQகு தொன் நொன் பிQந்ஜேதன்.

—அறிஞர் அண்ணொ (11-1-1967)

என்னி�ம் நிடைQந்த நிடைனவொற்Qல் இருப்�து கண்டு அட்�ொவதொனி இரொ�லிங்க� ச�ட்டிIொர் 
அவர்கள் அட்�ொவதொனப் �யிற்சியும், அதன் முடைQகளும் ச�ொல்லி டைவத்தொர்கள். 1953-ம் ஆண்டு ஏப்ரல்
13-ந்ஜேததி என்னுடை�I ஊரொகிI �ொலிச் �ந்டைதக்கு 5 டை�ல் சதொடைலவிலுள்ள அத்திப்�ட்டி என்னும் 
ஊரில் எனது அட்�ொவதொன நிகழ்ச்சி முதன் முதல் அரங்ஜேகற்Qம் ச�ய்Iப்�ட்�து.

—திருக்குQள் த�ொவதொனி ச�.இரொடை�Iொ(30-1-1976)
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அளவுக்கு மிஞ்சினொல் அமுதமும் நஞ்சு என்னும் �ழச�ொழி �ங்கீதத்திற்கும் ச�ொருந்தும். 
சிவொலIத்திற்கு முன்னல் இருந்து நந்தனொர் டைககூப்பித் சதொழும்ஜே�ொது �க்தி சவள்ளத்தினொல் 
இIற்டைகIொகஜேவ �ண்ணும் �ொட்டும் ஊற்சQடுத்துப் ச�ருகுவதுஜே�ொலப் ச�ருகும். அவ்வி�த்தில் 
�க்திர��ொன �ொட்டுக்கள் எவ்வளவு ஜேவண்டு�ொனொலும் �ொ�க்கூடும். அடைதவிட்டு நந்தனொர் 
ஜேவதிIரி�த்தில் உத்தரவு ஜேகட்�தும், ஜேவதிIர் அவருக்கு விடை� சகொடுப்�தும் �ொட்�ொகப் �ொடினல் 
நொமும், நம் நொட்டு நொ�கதிஜேல இன்னும் இப்�டி இருக்கிQஜேத என்று ஒப்�ொரிப் �ொடிப் 
புலம்�ஜேவண்டியிருக்கிQது. நந்தனர் �ரித்திரம் �ட்டும் இப்�டி நடிப்�தொக நொன் ச�ொல்லவில்டைல. 
அஜேநக நொ�க �டை�களில் ’எல்லப்�ச் ச�ட்டி சலக்க ஏகசலக்க’ என்Q�டி எல்லொ நொ�கங்களும் 
இவ்வித�ொகத்தொன் நடிக்கப்�டுகின்Qன. ’தருக்கம்’ ‘ஸ்ச�ஷல்’ என்று விளம்�ரம் ச�ய்யும் நொ�க 
�டை�கள் எத்தடைனஜேIொ இருக்கின்Qன. இவ்வித�ொன குடைQகடைள நீக்குவதற்கு தனலட்சுமி விலொ� 
�டை�Iொடைரப் ஜே�ொன்Q சில சகளரவ �டை�Iொர் முன் வந்திருப்�து நம் நொட்டின் முன்ஜேனற்Qத்திற்கு ஒரு 
நற்குறிIொகும்.

—எஸ். எஸ். அருணகிரிநொத முதலிIொர் (1919)

(ச�ன்டைன புரடை�த் தனலட்சுமி விலொ� ��ொ4த்தில்)

சினி�ொ என்Qொல் இப்ஜே�ொது ஜே�ச்சும் �ொட்டும் கலந்த திடைரப்��த்டைதத்தொன் குறிக்கும். நம் நொட்டில் 
அது ஒரு கொலத்தில் ஜே��ொத ���ொக, சவறும் நிழலொட்�ம் ஜே�ொல இருந்து ஜே�சும் �க்திடைIப் ச�ற்Q 
வரு�ம் 1931. அந்த வரு�த்திஜேலதொன் முதன் முதலில் இந்தி ஜே�சும் ”ஆலம் ஆரொ” என்னும் ��மும், 
தமிழ் ஜே�சும் ”கொளிதொஸ்” என்Q ��மும் சவளிIொயின. அந்த முதல் தமிழ்ப்���ொன ”கொளிதொஸ்” 
கடைதயில் நடிக்கும் அரிI வொய்ப்பு எனக்குக் கிடை�த்தது �ற்றி நொன் ச�ருடை�ப்�டுகிஜேQன்.

—டி. பி. ரொ4லட்சுமி (1-1-1957)

இடை�Iடை�ப்புக்குப் �ொ�ல் எழுதுவதொ? எழுதிI �ொ�லுக்கு இடை� அடை�ப்�தொ? என்று ஜேகட்�ொல், 
இடை�Iடை�ப்பு சிQப்�ொக இருந்தொல், அதற்குப் �ொ�ல் அடை�ப்�தும், �ொ�ல் சிQந்து விளங்கினொல், 
அதற்கு இடை� அடை�ப்�தும் நல்லது.

—கவிஞர் சுரதொ (10-3-1958)

எனது முதுடை�ப் �ருவம் வடைர அவரு�ன் நொன் வொழ்ந்திருக்கமுடியும் என்றும், அவரு�ஜேனஜேI எங்கள் 
குழந்டைதகளும் ச�ரிIவர்களொக வளருவடைதப் �ொர்க்கமுடியும் என்றும் நொன் கனவு கொண்�து 
அளவுக்குமீறிI ஆடை� என்�டைத நொன் உணரொ�ல் ஜே�ொய்விட்ஜே�ன்.

—4ொக்குலின் சகன்னடி (22-11-1964)

(அச�ரிக்க 4னதி�தியும், தனது கணவரு�ொன சகன்னடியின் முதலொவது நிடைனவு நொள் கூட்�த்தில்.)

தவடைன முடைQடைI நொங்கள் சகொண்டுவர முதலில் எங்கடைளத் தூண்டிIது ஒரு கடிகொர விற்�டைனதொன். 
ச�க்ஜேகொஸ்ஜேலவிI கடிகொர�ொன அடைத 16 ரூ�ொய்க்குகூ�, எங்களி�மிருந்து �க்களொல் வொங்க 
முடிIவில்டைல. பிQகு முதலில் நொலு ரூ�ொய் சகொடுத்து, மீதிடைIத் தவடைணயில் சகொடுக்கும்�டி 
ச�ய்ஜேதொம். தவடைண முடைQ ஜேவடைல ஆரம்��ொன கடைத இதுதொன்.

—வி. ஜி. �ந்ஜேதொஷம் (15-1-1975)

(சதொழிலதி�ர்)

எனக்கு வொழ்க்டைக நொன் எதிர்�ொர்த்த�டிஜேI நன்Qொக அடை�ந்திருக்கிQது. எனக்கு வீடு, ஒரு �கன், 
கணவர், என் சதொழில் எல்லொஜே� �னசுக்குப் பிடித்த�டி அடை�ந்திருக்கிQது. நொன் �கிழ்ச்சிIொகஜேவ 
இருக்கிஜேQன். நொன் ஆடை�ப்�ட்�து கிடை�த்திருக்கிQது.

—�ர்மிளொ �ொகூர் (15-12-1974)

(பிர�ல இந்தி நடிடைக)
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ஒருவன் இQக்கும்ஜே�ொது கூறுவது எல்லொம் உண்டை�Iொகஜேவ இருக்கும். அதனொல்தொன் �ரணவொக்கு 
மூலம் என்று வொங்குகிQொர்கள்.

—ச�ரிIொர் (13-7-1961)

புதிIவர்களுக்குப் �ொ�ல் எழுதும் �ந்தர்ப்�ங்கடைள ஏற்�டுத்தஜேவண்டும். �ொட்ச�ழுதும் திQடை� நம் 
நொட்டுப்ச�ண்களில் �லருக்கு இருப்�தொல், அவர்கடைளயும் இத்துடைQயில் ஈடு��ச் ச�ய்I ஜேவண்டும். 
குறிப்�ொக, �துடைர திIொகரொIொ கல்லூரி, �துடைரத் தமிழ்ச் �ங்கம், கரந்டைதத் தமிழ்ச் �ங்கம். 
அண்ணொ�டைலப் �ல்கடைலக் கழகம், ச�ன்டைனத் தமிழ் �ொணவர் �ன்Qம் ஜே�ொன்Q இ�ங்களில் இருந்து, 
திடைரப்�ொ�ல் எழுதுவதற்குத் தமிழ் �ொணவர்கடைளத் ஜேதர்ந்சதடுத்துப் �ொ�லுக்கும், நம் நொட்டுக்கும் 
புதிI �க்திடைI ஊட்�ஜேவண்டும்.

—கவிஞர் சுரதொ (10-3-1958)

நொ�கத்தின் �ல்ஜேவறு துடைQகளிலும் �யிற்சி சகொடுக்கும் வடைகயில் கல்லூரிப் �ொ�த்திட்�ம் 
அடை�Iஜேவண்டும். அடைனத்துலகிலும் தமிழ் நொ�கத்திற்கு ஈடில்டைல என்று தமிழன் தடைலநிமிர்ந்து 
நிற்கும் நிடைல வருவதற்கொன வழி வடைககடைள அரசும் கடைலஞர்களும் இடைணந்து கொண ஜேவண்டும். 
இதுஜேவ எனது ஆவல்.

— -தி. க. �ண்முகம் (18-4-1972)

(நொ�கக் கடைலஞர்)

என்டைனக் கொந்தி என்று நொன் உங்களில் Iொடைரயும் அடைழக்கச் ச�ொல்லவில்டைல! என்டைன அறிஞனொக 
உங்கடைள ஏற்றுக் சகொள்ளச் ச�ொல்லவுமில்டைல! அன்பு மிகுதிIொல் தம்பி�ொர்கள் அவரவர் இஷ்�ம் 
ஜே�ொல் என்டைன அடைழக்கின்Q அன்பு ச�ொழிIொகஜேவ இவற்டைQ எல்லொம் நொன் கருதுகிஜேQன்.

—அறிஞர் அண்ணொ (1967)

(திருச்சி ச�ொதுக்கூட்�த்தில்)

இளடை�யில் ஜேகொழி வளர்ப்�தில் எனக்கு மிகுந்த ஆர்வமிருந்தது. என் தொய் �லரக�ொன ஜேகொழிகடைள 
வொங்கிIளித்துப் �ரொ�ரிக்கக் கற்பித்து உற்�ொக மூட்டி வந்தொர்கள். �ொதத் சதொ�க்கத்தில் தொயு�ன் கடை� 
வீதிக்குச் ச�ன்று ஜேகொழிகளுக்கு ஜேவண்டிI இடைர வொங்கி வருஜேவன். முட்டை�கடைள விற்றுக் கணக்கு 
டைவத்திருப்ஜே�ன். ஒவ்சவொரு �ொதக் கடை�சியிலும் இதன் லொ� நஷ்�க் கணக்டைகத் தொய்க்கு 
அறிவிப்ஜே�ன். லொ�த் சதொடைக தனிIொக டைவக்கப்�ட்டு ஏஜேதனும் நல்ல கொரிIக்கிற்கொகச் 
ச�லவி�ப்�டும். ஏடைழப் டை�Iன் ஒருவனின் �ள்ளிச் �ம்�ள�ொகவும் இது �Iன்�டுவதுண்டு.

—�ொக்�ர் ஜே4. சி. கு�ரப்�ொ

நொன் ஜே�ல் நொடுகள் ச�ொல்லுவதற்கு முன் அங்சகல்லொம் நம்முடை�I நொகரிகத்டைதப் �ற்றிக் 
ஜேகவல�ொகச் ஜே�சுவொர்கள், நம் ந�னத்டைதப் �ற்றி இழிவொகப் ஜே�சுவொர்கள் என்று எண்ணியிருந்ஜேதன். 
ஆனொல் அங்குச் ச�ன்Q எனக்கு என் எண்ணம் தவQொனது என்று சதரிந்தது. �தினொறு முழம் ஜே�டைலயும், 
நீண்� கூந்தலும் அவர்களுக்கு சவறுப்டை� உண்டு �ண்ணும் என்று எண்ணிI என்டைன அவர்கள் 
ஏ�ொற்றி விட்�னர். ஜே�டைலகடைளIம், நீண்� கூந்தடைலயும் வரஜேவற்Qனர். அவர்கள் ஜே�டைலமீது சகொண்� 
ஜே�ொகத்தினொல் என் ஜே�டைலகள் சிலவற்டைQப் �ரி�ொக வொங்கிச் ச�ன்Qனர். நீண்� கூந்தலிலிருந்த 
சகொஞ்�ம் �ொம்பிள் கத்தரித்துக் சகொண்டு ஜே�ொனொர்கள்.

—நடிடைக வசுந்தரொஜேதவி (1950)

கவிஞர் �ொடும் �ொட்டை� ரசிகர்கள் ஜேகட்டு டைக தட்டுவஜேதொடு �ட்டும் நிற்கொ�ல், விருப்��ொன 
கொசுகடைளப் ஜே�ொ� ஜேவண்டும். கவிடைத வளர்ச்சிக்கு இது ஒரு தூண்டு ஜேகொலொக இருப்�ஜேதொடு, 
�க்களுக்குக் கவிடைதயின் ஜே�ல் கொதல் ஏற்�டும். இது ஜேவடிக்டைகIல்ல. இனி வொடிக்டைகIொக 
இம்முடைQடைI ஜே�ற்சகொள்ள ஜேவண்டும்.

—கவிஞர் சுரதொ (9-7-1971)
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எனக்கு எதொவது ச�ொதுநிகழ்ச்சிகள் நிடைனவுக்கு வரு�ொனொல், புத்தர் இரஜேவொடு �டைனவிடைIயும் 
�தவிடைIயும் துQந்து வீட்டை� விட்டுச் ச�ன்Qதும், ஏசுநொதர் ஜேதொளில் சிலுடைவ சு�ந்து ஜே�ொனதும்தொன் 
நிடைனவுக்கு வரும். இடைத நொன் கூQ கொரணம், �லர் எனக்கு �ொர்க்கத்தில் �ற்று இல்டைல என்று 
எண்ணுகிQொர்கள். இந்தச் �ம்�வங்களில் �ற்று டைவப்�வன் �ொர்க்கவொதி என்Qொல் நொனும் 
�ொர்க்கவொதிதொன்.

— அறிஞர் அண்ணொ

ஒரு ��ம் சவளி வந்தொல், உ�ஜேன அந்தப் ��த்தின் �ொ�ல்கடைளப் �ற்றித் தமிழ் �யிலும் 
�ொணவர்களும், முதிர்ந்த புலவர்களும், அப்�ொ�ல்கடைளப் �ற்றி விளக்கம் எழுதிச் சிறுசிறு புத்தக�ொக 
சவளியிடும் �ணியில் ஈடு�டு வொர்களொனல், அதன் மூலம் �க்களுக்கு வி�ரி�ன வளர்ச்சி ஏற்�டும்.

— கவிஞர் சுரதொ (10.3-1958)

இன்று கச்ஜே�ரி ச�ய்வது ச�ருடை�Iொகக் கருதப்�டுகிQது. ஆனல் நொங்கள் ஆரம்பித்த கொலத்தில், 
உIர்குலப் ச�ண்கள் எல்லொம் ச�ய்Iக்கூ�ொத கொரிIம் இது என்ஜேQ கருதப்�ட்�து. இந்த கடைலக்கு 
உள்ள இந்தப் ச�Iடைர �ொற்Qஜேவண்டும் என்Q எண்ணத்ஜேதொஜே�ஜேI நொங்கள் முழுதொகப் 
�ொடு�ட்ஜே�ொம்.

— டி. ஜேக. �ட்�ம்�ொள்

நம் நொட்டிஜேல �டித்துப் �ட்�ம் ச�ற்Qவர்களின் சதொடைக அதிக�ொக இருக்கிQது. அவர்களினொல் எந்தப் 
�Iனும் இல்டைல �ட்�ம் ச�றுஜேவொர்க்குத் தங்களுடை�I சதொழிற்�ொடைகளில் தொங்கஜேள ஜேநரடிIொக 
உடைழக்க ஜேவண்டும் என்Q எண்ணம் வருவதில்டைல. �டித்துவிட்டுப் �ட்�ம் ச�ற்Q ச�ருடை�ஜேIொடு 
ஜேவடைலயில்லொ�ல் இருப்�வர்கஜேள தவிர, சதொழிற்�ொடைலகளில் உடைழக்கும் உளளம் அவர்களுக்கு 
உண்�ொவதில்டைல.

— சதொழிலதி�ர் நொ. �கொலிங்கம்

நொன் சீர்திருத்தக்கொரனல்ல. தற்ஜே�ொது உலகில் சீர்திருத்தஞ் ச�ய்வதிலும், சீர்திருத்தக்கொரர்களின் 
ஜேவடைலயிலும் அதிக கவனஞ் ச�லுக்கப்�ட்டு வருகிQது. சீர்திருத்தக்கொரரில் இருவடைக வர்க்கம் 
இருக்கிQது. இரண்டு ஜே�ரும் ச�ரிI உ�த்திரவம்தொன். சீர்த்திருத்தஞ் ச�ய்வதொக சவளி 
கிளம்புகின்Qவர்கள் எல்லொவற்டைQயும் தகர்க்க ஜேவண்டு ச�ன்கிQொர்கள். வீட்டின் �டி 
சிறிIதொயிருக்கிQசதன்று வீட்டை�ஜேI இடித்துத் தள்ள ஜேவண்டுச�ன்று இவர்கள் ச�ொல்லுவொர்கள். 
�டிடைI �ட்டும் ச�ரிதொகச் ச�ய்Iலொச�ன்Q ஜேIொ�டைனஜேI இவர்கள் மூடைளக்கு எட்�ொது. 
இவர்களுக்குத் தொங்கள் என்ன ச�ய்கிரஜேQொம் என்�ஜேத புலப்�டுகிQதில்ஜேல. அனு�வம் என்�ஜேத 
இவர்களுக்குக்கிடை�Iொது. அனு�வத்தில் சதன்�டும் உண்டை�கள் இவர்களுடை�I 
கண்களுக்குத்சதரிIொது.

— சதொழிலதி�ர் சஹன்றி ஜே�ொர்டு

எனக்கு மிகவும் பிடித்த�ொன ச�ொருள் புத்தகம். புத்தகத்திற்கொகப் �ணம் ச�லவழிப்�தில் நொன் ஊதொரி 
என்Q �ட்�த்டைதயும் ச�Qத் தIொர்.

— ஜேநரு

இந்திIொவிலுள்ள தொழ்ந்த வகுப்�ொர்கசளல்லொம் எனது குடும்�த்தினஜேர. க�ந்த ஆறு ஆண்டுகளொக 
எனது �டைனவி �க்கடைளஜேIொ, உQவினர்கடைளஜேIொ முற்றிலும் �Qந்து விட்ஜே�சனன்�டைத நீங்கள் 
அறிIஜேவண்டும். ஒரு தினத்தில் ஒரு�ணி ஜேநர�ொவது நொன் அவர்கஜேளொடு �கவொ��ொய் இருந்தது 
கிடை�Iொது. இதிலிருந்து எனது குடும்� வொழ்க்டைகடைIப் �ற்றி ஒருவொறு நீங்கள் ஊகிக்கலொம். இது 
முற்றிலும் உண்டை� என்�டைதயும், குடும்� �ரொ�ரிப்டை� உத்ஜேதசித்துக் கட்�ொIம் ந�த்தஜேவண்டிI 
சதொழிடைலIல்லொது. நொன் ஆற்Qஜேவண்டிI க�டை�கள் �ல உளசவன்�டைதயும் நீங்கள் அறிI 
ஜேவண்டும்.

—�ொக்�ர் அம்ஜே�த்கொர் (4-3-1932)
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�க்கம் 121-128

முதல் தொரம் தப்பிப் ஜே�ொகஜேவ என் தகப்�னர் இரண்�ொம் தொர�ொக வIது வந்த ஒருச�ண்டைண விவொகம்
ச�ய்து சகொள்ள விரும்பினொர். அன்றியும் அப்ச�ண் சிவப்�ொகவும், அழகொகவும் இருக்க 
ஜேவண்டுச�ன்று கூறினொரொம். அப்�டிப்�ட்� ச�ண்ணொகக் கிடை�க்கஜேவ என் தொIொடைர விவொகம் 
ச�ய்து சகொள்ள நிச்�யித்தொரொம். இவ்விவொகத்துக்கு இடை�யூQொக ஒரு �ந்தர்ப்�ம் ஜேநரிட்�து. அதொவது 
அக்கொலத்திI வழக்கத்தின்�டி கலிIொணப் ச�ண்ணின் 4ொதகத்டைத வரவடைழத்துச் ச�ன்டைனயிலுள்ள 
இரண்டு மூன்று ச�ரிI 4ொதகத்தில் நிபுணர்களொகிI ஜே4ொதி�ர்களுக்குக் கொட்�, அவர்கசளல்லொம் 
இந்தப் ச�ண்ணின் 4ொதகத்தில் இரண்டு குடைQகள் இருக்கின்Qன. ஒன்று அ�ங்கலிIொய்ப் ஜே�ொவொள். 
இரண்டு, குழந்டைதகள் ச�Q�ொட்�ொள். இதற்குக் கழுத்துப் ச�ொருத்தமில்டைல வயிற்றுப் 
ச�ொருத்தமில்டைல என்று ச�ொன்னொர்களொம். இடைதக் ஜேகட்டும் என் தொIொடைரஜேI �ணக்க 
ஜேவண்டுச�ன்று ஒஜேர பிடிவொத�ொய் �ணம் ச�ய்து சகொண்�ொர். கழுத்துப் ச�ொருத்தமில்டைல என்Qதற்கு
ஜேநர்விஜேரொத�ொக என் தொIொர் என் தகப்�னுருக்கு ஷஷ்டி பூர்த்தி-அதொவது அறு�து வIது கலிIொணம் 
ஆனபிQகு, ஒரு �ொங்கலிIத்திற்கு இரண்டு �ொங்கல்Iங்களு�ன் சு�ங்கலிIொகச் ச�ொர்க்கம் ச�ன்Qனர். 
வயிற்றுப் ச�ொருத்தமில்டைல என்Qதற்கு ஜேநர் விஜேரொத�ொக என் தொIொருக்கு நொங்கள் எட்டு �க்கள் 
பிQந்ஜேதொம். நொன்கு பிள்டைளகள், நொன்கு ச�ண்கள். அதன் பிQகு எங்கள் விவொகத்திற்சகல்லொம் 
Iொரொவது எங்கள் 4ொதகத்டைதக் ஜேகட்�ொல் ஜே�ற்கண்� கடைதடைIச் ச�ொல்லி 4ொதகஜே� டைவப்�தில்டைல 
என்று ச�ொல்லிIடைத நொன் ஜேகட்டிருக்கிஜேQன்.

— நொ�கப் ஜே�ரொசிரிIர் �ம்�ல் �ம்�ந்த முதலிIொர்

நொன் உயிர் வொழ்வதற்கொகச் �ொப்பிடுகிஜேQன். �ற்Qவர்கள் �ொப்பிடுவதற்கொக உயிர் வொழ்கிQொர்கள்.

—�ொக்ரடிஸ் (கிஜேரக்க அறிஞர்)

நண்�ஜேன நொன் இQந்துவிட்�ொல், எனக்கொகத் துக்கப் �ொ�ல்கடைளப் �ொ�ஜேவண்�ொம். என் கல்லடைQ மீது
ஜேரொ4ொ ச�டி ஜேவண்�ொம். நிழல்தரும் �ரங்கடைளயும் ந�ஜேவண்�ொம். ஆனொல் �ச்டை�ப் புல்டைலப் 
�யிரிடுங்கள். அதன் �சுடை� தங்களுக்கு என்டைன ஞொ�கப்�டுத்தட்டும்.

— கிறிஸ்டிIொ தொருஸ்சலட்டி

நொன் இIற்டைகயின் வரப்பிர�ொதம் ச�ற்Qவன் என்று இங்ஜேக �ொரொட்டினொர்கள். அப்�டி நொன் 
எண்ணவில்டைல. உங்களில் ஒருவனொகஜேவ நொனும் பிQந்ஜேதன். நொம் ச�ொற்களிலும், வண்ணங்களிலும், 
இடை�யிலும், கலொ�ொரத்திலும், ஜே�ொற்றிப் புகழுகிஜேQொஜே� அந்த இIற்டைக, என் கனவுகளில் இல்டைல! 
நொம் விIந்து ஜே�ொற்றும் அவ்விIற்டைக, தனது சவப்�த்தொலும், சவள்ளத்தொலும். பூகம்�த்தொலும் 
விIொதிIொலும் நம்டை� வடைதக்கிQது. இIற்டைகயில் குடி சகொண்டிருக்கும் ந�து எதிரிகள் 
அடைனத்டைதயும் எண்ணிப் �ொருங்கள். அப்�டிIொனொல், நொன் இIற்டைகயின் அருள் ச�ற்Qவன் என்று 
கூQ�ொட்டிர்கள்! �ொர்லி �யிரில் கூ� அழகிI புல்லுருவிகள் இருப்�டைத �Qந்து வி�ொதீர்கள்.

—�ொக்ஸிம் கொர்க்கி

(1928-ல் திமிலிஸி நகரில் நடை�ச�ற்Q �ொரொட்டுக் கூட்�த்தில்)

என் �னம் உருக்குத் துண்டை�ப் ஜே�ொன்Qது. அதில் எழுதுவது கடினம். ஆனொல் எழுதி விட்�ொல், 
என்றுஜே� அழிக்க முடிIொது.

—ஆபிரகொம் லிங்கன்

(முன்னொள் அச�ரிக்க 4னொதி�தி)

அரசிIல் �ொரம்�ரிIம் இருந்துதொன் தீரஜேவண்டும் என்�தில்டைல. ஒரு வடைகக்கு அது இல்லொ�ல் 
இருப்�துதொன் நல்லது.

67



—ஈ. வி. ஜேக. �ம்�த் (1-9-1974)

உலகத்திலுள்ள ‘மில்�னின் புத்தகங்கடைளசIல்லொம் எரித்து விட்�ொல் கூ�, என் ஞொ�க �க்திடைIக் 
சகொண்டு, மீணடும், அடைவகடைள அப்�டிஜேI எழுதிவிடுஜேவன்.

—லொர்டு ச�க்கொஜேல

(உலகப் புகழ்ச�ற்Q ஜே�டைத)

எனக்கு ஒரு தடைலப்புத் தந்தொல், அடைத நொன் இரவும், �கலும் ஆழ்ந்து �டித்து விடுஜேவன். என் 
உள்ளச�ல்லொம் அதுஜேவ நிடைQந்திருக்கும். பிQகு என் ஜே�ச்டை�க் ஜேகட்டு �கிழ்ந்து அடைனவரும் 
‘அறிவுப்�ழம்’ என்று �ொரொட்டுவொர்கள் ஆனொல் அது அறிவின் �ழ�ல்ல, உடைழப்பிற்கும் 
சிந்தடைனக்கும் விடைளந்த கனிIொகும்,

—எமில்�ன்

(புகழ்ச�ற்Q ஜே�ச்�ொளர்)

நொன் எந்த ஜே�டை�யிலும், எந்தச் ��Iத்திலும் �னச் ஜே�ொர்வடை�வதில்டைல; ஒரு கொரிIத்டைதச் �ொதிக்க 
முதலொவது ஜேவண்�ப்�டுவது கடின�ொன உடைழப்பு; இரண்�ொவது சதொ�ர்ந்து �டித்தல்; மூன்Qொவது 
�குத்தறிவு.

—தொ�ஸ் ஆல்வொ எடி�ன்

(உலகப் புகழ் ச�ற்Q விஞ்ஞொனி)

நொன் �ட்� �டை�க்குத் ஜேதர்ந்சதடுக்கப்�ட்�தும் நொன்தொன் மிக இடைளI அங்கத்தினர் என்று உணர்ந்து 
சகொண்ஜே�ன். அனு�வ�ற்Q, �ற்Q இடைளஞர்கடைளப் ஜே�ொல், “ஜே�சுவசதப்�டி?” என்�டைத அறிIொ�ல் 
திணறிஜேனன். திக்குமுக்கொடிஜேனன். என் இளம் �ருவத்தில், என் திQடை�களில் நம்பிக்டைகIற்றும், ஜே�� 
தடு�ொற்Q�டை�ந்து சகொண்டுமிருந்ஜேதன். என் உள்ளத்டைதயும், ஆத்�ொடைவயும் மிகுந்த அக்கடைQஜேIொடு 
�ண்�டுத்திக் சகொண்ஜே�ன்.

—ரூஸ்சவல்ட்

(முன்னொள் அச�ரிக்க 4னொதி�தி)

அந்தக் கொலத்தில் நொன் �டித்த புத்தகங்களுள் என்னுடை�I ந�த்டைதடைIயும் பிற்கொல வொழ்க்டைகடைIயும் 
ஒழுங்கு �டுத்திIது பிர்ச�ளசி என்�வர் எழுதிI ஷொனொ�ொடைவத் தவிர, சஸொஜேரொஸ்ட்ரிIர்களுடை�I 
க�டை�கள் என்னும் கு4ரொத்தி புத்தகமுஜே�Iொகும். �னம், வொக்கு, ச�ய்டைக ஆகிI இடைவகள் 
தூய்டை�Iொக இருக்கஜேவண்டும் என்�ஜேத நொன் அடைவகளிலிருந்து அறிந்து சகொண்� கற்�டைனகளொகும். 
ஆனொல் நொன் அதிக�ொய்ப் �டித்து �கிழ்ச்சிIடை�ந்தது ஆங்கில நூல்கஜேள. வொட் என்�வர் எழுதியுள்ள 
‘�ன வளர்ச்சி’ என்னும் நூடைலப் �டித்ததில், எப்�டி எழுதஜேவண்டும், எழுதுவதில் நடை� எப்�டி இருக்க
ஜேவண்டும் என்�து விளங்கிற்று. அதொவது, ஒரு ச�ொல்டைலப் �Iன்�டுத்த ஜேவண்டிI இ�த்தில் 
ஜேதடைவயில்லொ�ல் �ல ச�ொற்கடைளப் �Iன்�டுத்தொ�ல் இருப்�து, சதளிவொக எழுதுவது ஆகிI 
இடைவகஜேள.

—தொதொ�ொய் சநளஜேரொஜி (1904)

(கொங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தடைலவர்)

க�வுடைளக் கொரண�ொக டைவத்து இரொ�ஜேகொ�ொலன் என்று ச�ற்ஜேQொர் எனக்குப் ச�Iரிட்�னர். நொஜேனொ, 
�ொரதிதொ�ன் என்னும் கனக சுப்பு ரத்தினத்டைதக் கொரண�ொக டைவத்து சுப்புரத்தின தொ�ன் என்று ச�Iர் 
டைவத்துக் சகொண்ஜே�ன். இந்த நீண்� ச�Iடைர என் நண்�ர்கள் Iொரும் சுருக்கவில்டைல. நொஜேன சுரதொ 
என்று சுருக்கிடைவத்துக் சகொண்ஜே�ன்.

—கவிஞர் சுரதொ (10-3-1958)
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க�வுளின் �டை�ப்பில், முட்டை� ஒன்றுதொன் கலப்��ம் ச�ய்I முடிIொத ஒரு உணவு. அதற்கு அத்தடைகI
மூடி ஒன்று அடை�ந்திருக்கிQது,

— கிருஷ்ணப்�ொ (11-1-1958)

(யூனிIன் உதவி உணவு அடை�ச்�ர்)

1907-ஆம் ஆண்டு புதுச்ஜே�ரியில் கவி சுப்பிர�ணிI �ொரதிIொர் வீட்டில் என் அரசிIல் வொழ்வு 
சதொ�ங்கிIது. அப்ஜே�ொது என் உ�ம்பிலிருந்த ரத்தத்டைத எடுத்து ஒரு வொக்குறுதி எடுத்துக் சகொண்ஜே�ன். 
அன்டைQI தினம் பிரிட்டிஷ் அர�ொங்கத்டைத அழித்ஜேத தீரஜேவண்டுச�ன்று டைவரொக்கிIம் ச�ய்து 
சகொண்ஜே�ன். அந்தக் சகொள்டைகயிலிருந்து இதுநொள் வடைரயிலும் நொன் நழுவிIஜேத கிடை�Iொது. அதுஜேவ 
எனது ஒஜேர ஜேநொக்க�ொகவும் இருந்திருக்கிQது.

—�ொக்�ர் P. வரதரொசுலு நொயுடு (1-6-1947)

(த�து அறு�தொம் ஆண்டு விழொவில்)

தடைலவலிக்ஜேககூ� �ல்ஜேவறு �ொருந்துகள் உண்டு. சில எரிச்�ல் தரும்; சில குளிர்ச்சிIொய் இருக்கும். 
�ருந்து த�வுவதிலும் �லவடைக உண்ஜே�! ஜேவண்டிIவர்கள் த�வினொல் வலிசIல்லொம் �Qந்துஜே�ொகும்!
ஜேவறு Iொரொவது த�வினொல், �டைழI வலிஜேI �ரவொயில்டைல’ என்று ச�ொல்லத் ஜேதொன்றும். என்னுடை�I 
முடைQ, வலி �Qந்து ஜே�ொகிQ �ொதிரி ச�ல்லத் ஜேதய்க்கிQ முடைQ!

—அறிஞர் அண்ணொ (7-3-1967)

1865-ஆம் ஆண்டு 4ூடைல �ொதம் 4-ஆம் நொள் �ொIங்கொலம், புகழ்ச�ற்Q கொஞ்சிபுரம் �ச்டை�Iப்� 
முதலிIொரது �ள்ளிக்கூ� ��ொ �ண்��த்தில் கூடிI�டை�க்கு Iொனும் ஜே�ொயிருந்ஜேதன். அவ்வி�த்தில் 
அஜேநக கனவொன்களும் �ண்டிதரும் கூடி, சில நொடைளக்குமுன் ச�ங்களூரில் ஒரு பிரொம்�ண சிஜேரஷ்�ர் 
குடும்�த்தில் ந�ந்த புநர் விவொகத்தின் யுக்தொ யுக்த முதலொகிI விஷIங்கடைளக் குறித்துப் பிர�ங்கம் 
ந�ந்து சகொண்டிருக்கப்�ட்� ��Iத்தில், எனது புல்லறிவுக் சகட்டியிருக்கிQ �ங்கதிகடைளயும் 
அபிப்பிரொIங்கடைளயும் நொன் அவ்வி�த்தில் எடுத்துப் ஜே��முடிIொ�ல் ஜே�ொய்விட்�து.

டை�தொபுரம் கொசி விசுவநொத முதலிIொர் (1870)

நொன் சிறு டை�Iனொய் இருந்தச�ொழுது �ொப்பிடுவதற்கு முன் சகொஞ்�ம் குடிப்�து வழக்கம். ஒரு நொள் 
வீட்டில் �ொரொIம் இல்டைல. எதிரிலிருந்த கடை�யில் ஜே�ொய்க் குடித்து வரும்�டி என்டைன 
அனுப்பினொர்கள். எனக்கு அப்ச�ொழுது அங்ஜேக ஜே�ொனதில் ஏற்�ட்� அவ�ொனத்டைதயும் 
சவட்கத்டைதயும், ஒரு ச�ொழுதும் �Qக்க முடிIொது. அது ஜே�ொதும் ஜே�ொதுச�ன்று ஆய்விட்�து. பிற்�ொடு 
�ொரொIக் கடை�யில் நொன் கொல் டைவத்தஜேத கிடை�Iொது.

—தொதொ�ொய் சநளஜேரொஜி (1904)

(கொங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தடைலவர்)

நொன் �ள்ளிக்கூ�த்தில் �டித்த கொலத்தில், வொரத்திற்கு இரண்டுமுடைQ எண்சணய் ஜேதய்த்துத் 
தடைலமுழுகி வந்ஜேதன். எனக்கு இஷ்�ம் இருக்கிQஜேதொ இல்டைலஜேIொ சும்�ொ இருக்க�ொட்�ொர்கள் என் 
அம்�ொ. என் தடைலயில் எண்சணடைIக் சகொட்டிவிடுவொர்கள்.அதனொல் அப்ஜே�ொசதல்லொம் �ரிIொகஜேவ 
தடைலமுழுகி வந்ஜேதன். ஆனொல் ச�ொதுவொழ்வில் ஈடு�ொடு சகொண்� பிQகு, அப்�டி முடிIவில்டைல.

—அறிஞர் அண்ணொ (19-2-1966)

உIர்�ொதிக்கொரர்கஜேள உங்கள் ஜே�ொக்டைக �ொற்றிக் சகொள்ளுங்கள். இன்னும் �த்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் 
�ொQவில்டைலIொனல், எல்லொ தொழ்த்தப்�ட்�வர்களும் புத்த �தத்தில் ஜே�ரஜேவண்டிI நிடைல ஏற்�டும். 
என்னப் ச�ொறுத்த வடைரயில் நொன் புத்த�தத்தில் ஜே�ர ஜேவண்டிI உரிI ஜேநரத்டைத எதிர்�ொர்த்துக் 
சகொண்டிருக்கிஜேQன்.

—��வலிங்கப்�ொ (1973)

69



எழுத்தொளர் உலகில் நொன் Iொடைரயும் விஜேரொதித்துக் சகொள்வதில்டைல. என்டைன Iொரொவது விஜேரொதி என்று 
எண்ணிக் சகொண்டு அவஸ்டைதப்�ட்�ொல் அதற்கு நொன் என்ன ச�ய்வது?

—கல்கி

இப்ச�ொழுது இடைளஞர்களொய் இருப்�வர்கள்தொன் நொடைள ச�ரிஜேIொர்களொக ஜேவண்டிIவர்கள். 
இவர்கள்தொன் இன்னும் சிலவொண்டுகளுள் நொட்டை� ஆளப் ஜே�ொகிQவர்கள். தடைலவர்களொய்த் திகழப் 
ஜே�ொகிQவர்கள். கண்ணொடி தன்டைன ஜேநொக்குவொர் Iொஜேரொ,அவர்தம் முகத்டைதக் கள்ளங்க�டின்றிக் 
கொட்டுகின்Qது. அத்தன்டை�த்ஜேததொன் இடைளஞர்களும், அவர்கடைள நல்வழியில் திருப்� 
ஜேவணடுச�ன்Qொல் திருப்�லொம். தீIவழியில் திருப்� ஜேவண்டுச�ன்Qொல் திருப்�லொம்.அவர்கடைள 
அடிடை� வொழ்க்டைகயில் அமிழ்த்த ஜேவண்டுச�ன்Qொல் அமிழ்த்தலொம். விடுதடைல வழியில் புகுத்த 
ஜேவண்டுச�ன்Qொல் புகுத்தலொம். ஒரு தொய் வயிற்றில் பிQந்த சநப்ஜே�ொலிIன் அறிவுள்ளவனொனொன். 
வீரன்னொன், ஆனொல் அவன் அண்ணன் ஜே4ொ�ப்ஜே�ொ, ஜேகொடைழIொனொன். மூ�ளனொன். கொரணம் எண்ன? 
சநப்ஜே�ொலிIன் கருப்�த்திலிருந்த கொலத்து அவன் தொIொர் வீரத்திQன் நிகழ்ச்சிகடைளப் �டித்து, 
அவ்வீரத்திQடைனக் கருப்�த்திலிருந்த சநப்ஜே�ொலிIனுக்கு ஏற்றினொள். ஆனொல் ஜே4ொ�ப் 
கருப்�த்திலிருந்த கொலத்திஜேலொ அவள் ஜே�ொம்ஜே�றிIொய் இருந்தொள். ஆடைகயினொற்Qொன் 
சநப்ஜே�ொலிIனுக்கும், ஜே4ொ�ப்புக்கும் அத்துடைண ஜேவற்றுடை�.

—ஜே4. எஸ். கண்ணப்�ர் (8-5-1927)

(�ொIவரம் இடைளஞர் �ொநொட்டில்)

என் தொய் நிரம்� சதய்வ�க்தி உள்ளவர்கள் அச�ரிக்கர்கள் �ந்திரனில்ஜே�ொய் இQங்கிI ச�ய்திடைIப் 
�த்திரிடைககளில் �டிக்கக் ஜேகட்டு மிகவும் கவடைலப்�ட்டுப் ஜே�ொனொர்கள். என்டைனக் கூப்பிட்டு “தம்பி 
நொம் வணங்கும் �ந்திரடைன, ஈஸ்வரன் தடைலயில் உள்ள �ந்திரடைன,அச�ரிக்கர்கள் பூட்ஸ்கொலொல் மிதித்து
விட்�ொர்கஜேள!” என்று ச�ொல்லி வருத்தப்�ட்�ொர்கள். அவர்கடைளச் ��ொதொனப் �டுத்த என்னொல் 
முடிIவில்டைல.

—சதொழிலதி�ர் நொ.�கொலிங்கம்

நொன் சிறு டை�Iனொக இருந்தஜே�ொது ‘கிரிக்சகட்’ விடைளIொடுஜேவன். அவ்விடைளIொட்டில் மிகவும் 
சகட்டிக்கொரன் என்று எனக்குப் ச�Iரும் உண்டு. நொன் �ள்ளிக்கூ�த்தில் �டித்துக் சகொண்டிருந்தஜே�ொது, 
சவயிடைலக்கூ� கவனிIொ�ல் �த்Iொனம் �ொப்�ொட்டிற்கொக விடும் அடைர�ணி ஜேநரத்தில்கூ� 
நொள்ஜேதொறும் விடைளIொடுவது வழக்கம்.

—தொதொ�ொய் சநளஜேரொஜி (1901)

(கொங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தடைலவர்)

நொன் ��வுலகில் முன்னுக்கு வர ஜேநஷனல் பிக்�ர்ஸ் ச�ரு�ொஜேள கொரணம். அவர்தொன் துணிந்து 
முதலொவதொகத் தம்முடை�I �ரொ�க்தி’ என்Q ��த்தில் கதொநொIகனுக நடிக்க என்டைன ஏற்�ொடு ச�ய்தொர். 
எனக்குக் கூ� அவருடை�I துணிவுக்குத் சதம்பூட்� முடியு�ொ என்Q கவடைல உள்ளூர இருந்து வந்தது.

—நடிகர் சிவொஜிகஜேண�ன் (1-1-1957)

ஆங்கிஜேலIடைரIடுத்து உQவொ�ொதிருந்த தமிழ்ச் சிங்கங்கள்; நல்லூர் ஆறுமுக நொவலர், �ொIவரம் 
மீனொட்சி சுந்தரம் பிள்டைள, வ�லூர் இரொ�லிங்கப் �ரஜேதசிIொர், திரிசிரபுரம் முத்து வீரக் கவிரொIர். 
இவர்கள் சகொஞ்�க் கொலத்துக்கு முன்தொன் ஜேதகவிஜேIொக�ொயினர். இச்சிங்கங்களி�ம் கற்றுச் 
ச�ொல்லிகளொயிருந்தவர்கள் இப்ஜே�ொது கலொ�ொடைலகளில் தமிழ் முனிஷிகளொக இருக்கிQொர்கள்.

—ஜே�விட் ஜே4ொ�ப் (1897)

(ரொ4�ந்திரம் கல்லூரிப் ஜே�ரொசிரிIர்)

��Iப் �டிப்டை� ஆதரிப்�வர்களுள் நொன் ஒருவன். �ொக்�ர் அன்னிச��ன்ட் ஜேதொற்றுவித்த கல்வி 
நிடைலIங்களில் நொன் �யின்Qவன். அங்கு ��Iப் �டிப்பு கட்�ொI �ொட்�ொக இருந்து வந்தது. ஆடைகIொல் 
��I அறிவின் அவசிIத்டைத நொன் நன்கறிஜேவன் இன்றும்அதன்ஜேதடைவடைI உணர்கிஜேQன்.
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-ஸ்ரீபிரகொ�ொ (27-10-1956)

(முன்னொள் தமிழக ஆளுநர்)
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